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EDITORIAL

Apresentamos à comunidade acadêmica mais um volume da Revista Diálogo Jurídico, com 

contribuições de docentes que atuam em Programas de Pós-Graduação no Brasil e na Europa. Estes 

pesquisadores lideram grupos de pesquisas dos mais representativos nas respectivas áreas de atuação. 

Tem-se também a  participação de professores/pesquisadores que pertencem ao corpo docente da 

Faculdade Farias Brito. Neste volume, contamos ainda com a participação de alunos desta Instituição 

que, juntamente com seus mestres, produziram pesquisas que versam sobre o Direito. 

Os artigos publicados, neste volume, que fecha o décimo primeiro número da Revista Diálogo 

Jurídico, focalizam aspectos dos mais variados na área do Direito. São onze artigos de pesquisadores 

que levam a sério o fazer científico, que produzem reflexões em prol da renovação da ciência, que 

pensam o Direito na sua interface com outros campos do conhecimento, como a Psicologia, a Filosofia, 

a Hermenêutica etc. 

Cada pesquisa aqui apresentada reforça um dos papéis do Curso de Direito da Faculdade Farias 

Brito: discutir o Direito a partir de sua relação com os seus diversos campos e com outras ciências. 

Como toda produção desta natureza, esta é uma obra coletiva, que se faz no dia a dia das 

lides acadêmicas. É também o lugar  do debate, em que se admite a divergência e a convergência de 

ideias, sem o que não haverá espaço para a geração do conhecimento. Além disso, a Revista Diálogo 

Jurídico abre espaço para a poesia generosa do Professor Genuino Sales, que nos brinda com sua arte 

de trabalhar a palavra de forma leve e criativa. 

Elisabeth Linhares Catunda
              (Organizadora) 



CATEDRAIs DE sOnhOs

Volto a sentar-me
nas pedras ancestrais
de meu terreiro;
e me ponho a fitar
a estrada longínqua
por onde andei
e que agora, encurtada,
me aponta certezas
das coisas inatingíveis.
Vivo esperanças
multiplicadas
pela ousadia de meus sonhos
e me assusto diante
da eternidade das pedras
que, transformadas em cátedras,
me ensinam sortilégios
fluídos na monstruosidade
de sua eterna mudez.
Dizem-me que amar
é desconhecer todos os
limites da existência;
que compreender
é virar a alma pelo avesso;
que educar é gravar influências
através da magia
do traço-de-união
que gera a unidade
entre o eu e o outro;
que chorar é cantochão
e réquiem da alma diluída
no salso líquido das lágrimas.
que a eternidade
não dura tanto 
quanto um minuto
de tristeza e ira;
que viver é navegar
no sonho
sem se cansar de ousar
esperanças;
as pedras do meu terreiro
não sentem,
não amam 
mas ensinam a vida, nas ilusões.
Não é a toa que se diz:
que pelos santos
se beijam as pedras.

                                                                   Genuino Sales



SumáRIO

Diálogo JuríDico

IdeIas InconclusIvas sobre um neojushumanIsmo: ProPosta de estudos a Serem DesenvolvIdos .......9
Willis S. Guerra Filho

dIreIto à cIdade: reflexões sobre a sItuação urbanístIca de fortaleza  ....................................19
Biltis Diniz Paiano, Camila Cardozo Fontinele e Lídia Valesca Pimentel  

Os Controles de ConstItucIonalIdade e ConvencIonalIdade em matérIa de álcool e Fármacos .......29
Konstantin Gerber

A DImensão FuncIonal do DIreIto e sua Inter-relação com os ParadIgmas de DesenvolvImento 
na PersPectIva da mudança SocIal: do IndustrIalIsmo à SustentabIlIdade ..................................69

Gabriel Antonio de Abreu Vieira

TráfIco de mulheres Para FIns de ExPloração Sexual no BrasIl: Contexto HIstórIco-socIal 
e Avanço da LegIslação ....................................................................................................................83

Lívia maria xerez de Azevedo

PrIncíPIo do Planejamento TrIbutárIo: InterPretação e Integração no Ordenamento BrasIleIro ......93
Carolina Soares Hissa

Dano moral Por Inclusão IndevIda do Nome nos ServIços de Proteção ao CrédIto ..................109
Jéssica maria Alves de melo e Ana Geórgia Santos Donato Alves 

uma AnálIse da Súmula ImPedItIva de APelação e sentença ........................................................121
Evilazio marques Ribeiro

ESTuDoS JuríDicoS

desafíos Para la EfectIva ProteccIón de los Derechos EconómIcos, SocIales y Culturales en 
el estado PlurInacIonal de bolIvIa  ..............................................................................................135

Víctor Bazán

da mãe ambIente à mãe natureza: a Construção do SentIdo da Norma a PartIr da 
PsIcanálIse WInnIcottIana e dos PrIncíPIos do DIreIto AmbIental ................................................161

Ana Carla Pinheiro Freitas

uma ConstItuIção Para Israel ........................................................................................................185
Roberto Ferreira da Silva 





DIáLOGO JuRÍDICO

9

iDEiaS inconcluSivaS SobrE um nEoJuShumaniSmo:  
propoSTa DE ESTuDoS a SErEm DESEnvolviDoS

Willis s. Guerra Filho1

rESumo: 

Desenvolver as ideias aqui esboçadas deve possibilitar um entendimento de como nos situarmos em 
face de nossa finitude, individual e coletiva, abrindo um horizonte de compreensão e superação 
de certos modos de relacionamento com tal questão, que incita a ações e reações violentas. O melhor 
modo de enfrentar tais questões, transcendentais, é mobilizando os resultados obtidos em campo aqui 
qualificado de poético, em que encontramos as diversas formas de lidar com a imaginação, desde 
aquelas mais antigas, como a mitologia e as religiões, até outras, mais recentes, como a psicanálise, 
passando pelas diversas artes, a teologia e a própria filosofia, sem esquecer o direito, enquanto forma 
de responder aos reclamos de convivência entre os humanos, que dispõe de um vasto repertório de 
soluções, necessitando, porém, de um melhor desenvolvimento, para assim recuperar seu poder de 
estabelecer a imprescindível vinculação intersubjetiva, em termos (neo)jushumanistas.

palavraS-chavE: 

Humanismo; Autopoiese; Desconstrução; Poética; Imaginário.

abSTracT:

To develop the ideas outlined here should allow an understanding of how we place ourselves in the face 
of our finitude, individual and collective, opening a horizon of understanding and overcoming certain 
forms of relationship with that issue that incites violent actions and reactions. The best way to address 
such issues, transcendental, is mobilizing the results obtained in the field here described as poetic, 
where we find the various ways of dealing with imagination, from the oldest ones, such as mythology 
and religions, even other, more recent such as psychoanalysis, through the various arts, theology and 
philosophy itself, not to mention the right, as a way to respond to the claims of coexistence between 
humans, which has a vast repertoire of solutions, requiring, however, a better development in order to 
regain its power to establish the essential link intersubjective, in terms of (neo) jushumanistas.

KEyworDS: 

Humanism; Autopoiesis; Deconstruction; Poetry; Imaginary.

inTroDução

Encaminhamos aqui algumas ideias que diríamos, kierkegaardianamente, inconclusivas, 
a partir de trabalho anteriormente publicado2, em que se procurou fundamentar a importância do 
(tradicionalmente desprezado) elemento imaginário, produto do desejo, assim na composição ontológica 
do direito, como naquela, epistêmica, gnosiológica, do modo como conhecemos, tanto pelo direito 

1 Professor Titular da Escola de Ciências Jurídicas da universidade Federal do Rio de Janeiro e da Faculdade Farias 
Brito (Fortaleza, CE). Professor do Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito da PuCSP e da universidade 
Candido mendes (Rio de Janeiro, RJ). Doutor pela universidade de Bielefeld, Alemanha.

2 Willis S. Guerra Filho, “O Imaginário na Ciência Jurídica”, in: Diálogo Jurídico, no 1, 2002, p. 11 ss.



DIáLOGO JuRÍDICO

10 Willis s. Guerra Filho

como a si e a tudo o mais. Do que se trata, então, é de buscar uma compreensão do ser que somos, 
enquanto humanos, em sua correlação com o direito, para assim atingir, por outro lado, uma compreensão 
fundamental, essencial, também do direito, tendo em vista a necessidade que verificamos de fortalecer 
um tal entendimento, na atualidade, pelo grau de incerteza e complexidade atingidos pelas formas 
jurídicas de associação humana. 

Daí que se precisa buscar, por meio de uma regressão simplificadora, a origem produtora das 
alterações trazidas ao mundo por esse modo de ser tão peculiar que é o nosso, o humano, na expectativa 
de assim atingir uma melhor compreensão do que nos diga respeito mais proximamente, como é o caso 
do direito. Não custa lembrar que a investigação não tem caráter histórico nem factual, visto que não 
se trata de responder a questões sobre ocasiões e causas do surgimento do ser humano e do direito, 
uma vez que nossa preocupação é com a discussão do sentido de tais fenômenos, partindo do dado 
de que aí estão e em correlação, para indagar, antes, “o que são e por que são assim”, do que “desde 
quando e como são”. E se o que se busca é fazer sentido, o que se apresenta é o sentido encontrado, 
para a discussão dos interessados.

uma primeira indicação – no sentido em que Heidegger se referia, no início de sua longa carreira 
filosófica, a “formale Anzeige” (que se pode traduzir por indicação ou anúncio formal)3 – sobre o 
ser do (ou no) ser humano, com uma conotação claramente jurídica, é a de que o ser humano é o ser 
responsável. Com essa indicação marca-se bem a sua – aliás, nossa – diferença em relação a seres que 
nos são tão próximos, como são os animais. O ser animal reage, ao invés de responder, donde não lhe 
podermos atribuir responsabilidade por seus atos, embora seja comum que lhe infrinjamos punições, 
praticando uma espécie de “imputação objetiva”, para coibir ações suas que repudiamos. Essa nossa 
característica embrica-se inextrincavelmente com aquela outra, a liberdade, pois se nossas ações não são 
meras reações é porque são praticadas de um modo – por vezes mais, outras vezes menos – deliberado, 
sendo essa faculdade deliberativa própria de um ser reflexivo, devotado ao pensamento. Aqui cabe 
destacar a relação que guarda a responsabilidade-liberdade em que habita o ser humano com a sua 
natureza extraordinária. E extraordinário entendido primeiramente de maneira neutra, literal, como o 
que está fora de ordem, sendo isso assombroso, tanto no sentido de terrificante, pois é assustador ter 
a consciência de que dependemos de nossas deliberações para termos êxito na “luta pela existência”, 

3  O tradutor espanhol opta por termo equivalente ao nosso “anúncio” e o italiano, tal como o fizemos, por “indicação”, 
enquanto na literatura nacional se encontra também a tradução de Anzeige por “indício”, não havendo propriamente 
um erro nessas opções, pois na palavra original estão contidas essas outras, e não só: notificação, inclusive no sentido 
mesmo jurídico, policial, é também uma tradução possível. E se “anúncio” é mais literal, em termos semânticos, 
e nisso se encontra a um só tempo uma vantagem e uma desvantagem, “indício” preserva, como “indicação”, a 
mesma etimologia do original, com a desvantagem de, na primeira palavra aludida, se ter uma alusão ao indiciário, 
em matéria probatória, sendo nossa opção, também por isso, pela segunda. A definição que é dada pelo próprio 
Heidegger para indicação formal, que bem poderíamos qualificar como sendo, ela própria, uma indicação formal, 
é a de “uso metódico de um sentido para direcionar a explicitação fenomenológica” (den methodischen Gebrauch 
eines Sinnes, der leitend wird für die phänomenologische Explikation). Em suma, é como Heidegger denomina 
o operador interpretativo que empregará, a título de conceito filosófico – em substituição, portanto, do conceito 
definidor, objetificante, da tradição –, em sentido fundamental, o que para ele equivale a dizer existencial, operador 
a ser empregado para explicitar a compreensão que o vivente humano tem de seu próprio ser enquanto existente, 
“ser para fora”, “ser aí”, “ex-sistente”, da-sein interpretante da faticidade “nua e crua” da vida, que é a sua situação 
hermenêutica: o que Heidegger denomina, nesse momento de seu percurso, “vida (ou vivência , Lebenserfahrung) 
fática”, ocupada e pré-ocupada em tomar providências para se assegurar, diante da percepção de sua fragilidade, 
finitude e incerteza no mundo que o cerca, circundante (Umwelt). Cf. Heidegger, Ontologie Hermenutik der Faktizität, 
Gesammte Ausgabe (abrev.: GA = edições reunidas), Frankfurt am main: Vittorio Klostermann ed.,  vol. 60. 
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como também no sentido positivo, de ser maravilhoso, tomar consciência da existência. Daí podermos 
concluir que, também literalmente, só o ser humano existe, por estar (sistere) fora (ex) de uma ordem 
natural, em que outros seres estão, por ser onde sobrevivem, mas não vivem propriamente, por não 
se saberem mortais. Acometidos dessa solidão existencial, uma resposta tipicamente humana está em 
supor a existência ainda maior de outros seres, míticos, divinos. De fato, não é nada fácil lidar com a 
instabilidade de ser que é própria do ser humano, donde a criação de uma ordenação humana é para 
nos fixar o ser, assujeitando-nos, tornando-nos o sujeito que somos, sendo semelhantes ao(s) que nos 
cria(m), pela fala que nos transmitem.

Eis o caráter extraordinário da vida humana, dotada de subjetividade (espírito, mente, consciência 
ou como se queira denominá-la), na qual se revelam ideias a respeito do universo “lá fora”, bem como 
sobre a(s) divindade(s) que nos transcende(m), ou ainda, reflexivamente, sobre si mesma, em si e em 
outros. Tal extraordinariedade é que nos atribui, propriamente, a responsabilidade, no sentido de que 
podemos assumi-la ou não, pela liberdade co(r)respondente, imanente deste modo de ser que somos. 
De antemão, no entanto, assombra-nos a possibilidade de estarmos pondo a perder uma oportunidade 
absolutamente excepcional – e isso, tanto individual como coletivamente, em escala mundial, inclusive 
– quando nos conduzimos sem sequer nos preocuparmos com o significado que pode ter  isso de sermos 
dotados de consciência e da correlata reponsabili(ber)dade. 

Pela ética, podemos aferir as consequências, no plano individual e coletivo, de nos dispensarmos 
de reconhecer uma tal responsabilidade extraordinária, mas é a uma ontologia, que seja a um só tempo 
antropológica e cosmológica,  que cabe realizar a investigação deste ser que somos, e em nós é, sendo ser  
ex(s)istente – no presente, continuando o passado, como futuramente. Apoio fundamental, para tanto, há de  
prestar investigações outras, de caráter epistemológico – para alguns, inclusive, como miguel Reale, indiscerníveis 
daquelas propriamente ontológicas, donde referi-las como “ontognoseológicas” – sobre contribuições 
advindas das diversas formas de conhecimento, entendendo-se como tais todas as formas simbólicas a que se 
refere Cassirer, a começar pela própria linguagem, sem desprezar os mitos, religiões, artes em geral etc. 
E aqui o direito há de ser estudado como uma dessas formas simbólicas fundamentais, co-originárias, posto 
que antes de se impor exteriormente aos seres humanos, os compõe interiormente, como os sujeitos que são. 

Referimos, assim, o que entendemos ser a relação coinstitutiva entre o direito e o humano, a 
configurar esse novo humanismo, que também é uma nova concepção jurídica, a que denominamos 
“neojushumanismo”. Aqui, do que se trata é de verificar em que medida um componente jurídico está 
presente para fixar, em uma ordem, tudo o que cria esse ser criador que somos os humanos, a começar 
pela própria linguagem, que se origina revestida de formalidades, segundo Rossenstock-Huessy, 
como exige já o próprio contexto, devocional, reverente, por mítico-religioso, ritualístico. Em um tal 
contexto é que, por razões fáceis de se perceber, inserir-se-ia o ser que se extravia da ordem natural, 
buscando reencontrar-se, pensando reencontrá-la, criando, sem se dar conta, outras ordens, “conaturais”, 
animistas, ou sobrenaturais, transcendentes.   

Na atualidade, o neojushumanismo é de se entender como uma proposta de estudos centrada 
na figura dos direitos humanos, entendidos como uma orientação que se busca, quando não há mais 
religião ou ideologia em que se possa verificar uma capacidade de fornecer as soluções aos problemas, 
em parte radicalmente novos, em parte os de sempre, com os quais nos defrontamos e nos ameaçam 
até com a extinção prematura. 
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Ademais, os direitos humanos representam, na atualidade, um modo privilegiado de se, pelo 
qual se mostram e se dão a compreender esses que são os seus titulares, para as mais diversas correntes 
de pensamento, não só em direito, como também em áreas afins, como a política, a ética  ou, mesmo, 
a teologia. Sobre esses titulares, o sujeito humano, pode-se seguramente afirmar que se distinguem dos 
demais seres justamente por não  serem, propriamente, na medida em que seu ser não se apresenta pré-fixado, 
como demonstra a enorme diversidade no modo de ser humano. Daí que também os direitos que seriam 
humanos se apresentem como algo sempre em construção, em um processo bastante conflituoso, onde se 
tornam objeto de infindáveis controvérsias. Considerando que tais controvérsias impulsionam a ampliação 
das dimensões e da compreensão do que seja o humano, hão de ser louvadas, por sua importância, mas 
também, até para que se mantenham e aprofundem, faz-se necessário estabelecer premissas para garanti-
las, em face da ameaça de que se imponha um determinado conceito, já pronto e acabado, sobre o que 
somos, enquanto humanos. Em ocorrendo uma tal imposição, estar-se-ia diante de verdadeiro atentado 
contra essa natureza plástica e aberta que nos caracteriza e, logo, também aos direitos que entendemos 
nos são próprios, independentemente de qualquer reconhecimento generalizado e formal. 

Eis, no entanto, que se enuncia um paradoxo fundamental a ser enfrentado na medida em que, 
além do caráter imanente a seus titulares, os direitos humanos se caracterizariam por sua universalidade 
e a característica universal mais evidente dos seres humanos é a sua diversidade. Nesta diversidade de 
modos de viver do ser humano destaca-se a condição, universal, de sermos todos seres que se comunicam 
de maneira extremamente complexa, pela linguagem, ordenando por esse meio nosso comportamento 
individual e convivência social – vale notar  que também ela, a ação linguística, comunicativa, pressupõe 
uma ordenação, sendo o direito o modo como se manifesta e organiza a reação social contra certas 
transgressões da ordem instituída.  

Por outro lado, a universalidade ínsita à ideia de direitos humanos é um ideal que se manifesta no 
campo do conhecimento, desenvolvido com critérios científicos, bem como na economia, mundializada, 
que é capitalista, ou na política, com as exigências de respeito à democracia. Digno de nota é que também 
com relação a problemas apresentados nessas outras áreas da atividade humana apresenta-se como um 
quadro referencial o discurso sobre os direitos humanos, enquanto direitos (e deveres) passíveis de serem 
reivindicados por quem se veja aviltado pelos desenvolvimentos indiferentes a outros interesses que não 
sejam os próprios das atividades científicas, econômicas ou políticas.

O debate sobre os direitos humanos, portanto, forneceria um meio de comunicação, pelo qual os 
seres humanos poriam-se em contato afirmando, concomitantemente, o que têm em comum, por serem 
humanos, e também,  ipso facto, diferentes, por ser a diversidade, justamente, uma das características 
fundamentais deste ser em aberto que somos. Daí haver muitas formas de se expressar esse contato, 
podendo-se mesmo dizer que a cultura como um todo decorre do conjunto desses meios de comunicação, 
sendo as artes e as ciências, assim como o direito, a um só tempo, formas dessa comunicação e modos 
de compreendê-la.

É assim que, de uma perspectiva teórica de grande atualidade, como é a teoria de sistemas 
sociais autopoiéticos, mesmo com o seu anti-humanismo metodológico (ou talvez, justamente, por 
conta dele), pode-se perceber bem o lugar central que está  reservado aos direitos humanos, no concerto 
entre as diversas formas de ação social (entendida, no âmbito da perspectiva teórica mencionada, 
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como uma ocorrência no mundo que ganha significação diferenciada conforme o sistema em que se 
apresente). Nos termos técnicos da referida teoria, que concebe a sociedade como um sistema global 
de comunicação abrangendo um conjunto de sistemas parciais – sendo o direito um deles, assim como 
a economia, a política, a ciência, a religião etc. –, os direitos humanos podem ser entendidos como um 
meio privilegiado de estabelecer o necessário acoplamento, dito estrutural (por se dar entrelaçando o 
que é central de um sistema, para defini-lo, com o que é periférico em outro), entre os diversos sistemas 
sociais, de tal forma que eles, por serem autônomos, não se desarticulem ao ponto de se tornarem sem 
razão de ser, em se prestando antes ao extermínio e aviltamento do que à manutenção e desenvolvimento 
da vida humana, além de induzir o colapso do sistema social global, acometido que será por algo, em 
termos biológicos (e a origem da ideia de autopoiese, vale lembrar, é biológica, inspirada na noção da 
vida que se reproduz e mantém  a partir de si), semelhantes ao câncer ou às doenças autoimunes, que 
acometem o próprio sistema imunológico de defesa do organismo (como o direito o é, na sociedade, 
dentro desta concepção luhmanniana).

  merecem, portanto, os direitos humanos uma atenção especial no âmbito de pesquisas feitas 
em direito, atualmente, pois representam a fronteira mais avançada, o horizonte mesmo, de estudos 
que se façam levando em conta os problemas mais candentes de uma sociedade como a que vivemos, 
cada vez mais complexa e mundializada, além de mundana, secularizada, em que se perdeu a crença 
generalizada em orientações religiosas, mas também naquelas oriundas de ideologias materialistas, 
como as da modernidade (donde se falar em pós-modernidade), sem que se tenha, então, fórmulas já 
previamente definidas para solucionar tais problemas. E, no entanto, do direito são solicitadas respostas 
para esses problemas, que também não se garante que estejam bem resolvidos pelos parâmetros 
legais já estabelecidos, restando essa pauta dos direitos humanos, com que se pretende orientar uma 
resolução levando devidamente em conta a diversidade de concepções subjacentes, sobre o que seja 
próprio dos humanos, sempre esforçando-nos por descobrir uma unidade mínima de compreensão a 
respeito, que nos garanta a vida e convivência com dignidade. Isso se fará tanto melhor, quanto maior 
for a capacidade que apresentemos de apreciar os mais diversos pontos de vista a respeito do tema 
em discussão, com o que se atende, a um só tempo, ideais da democracia e da ciência, que têm como 
pressuposto o respeito a subjetividade humana e aos direitos que lhe seriam inerentes, ou seja, os 
direitos humanos. Eis que neles, portanto, o aspecto jurídico se apresenta indissociado de outros, de 
natureza epistemológica, como também política, ética etc., a exigir o trato interdisciplinar, para bem 
pesquisá-los, com a atenção especial merecida.

Importante, finalmente, é frisar que as respostas a serem dadas virão expressas preferencialmente 
na forma de narrativas, sim, mas não daquele tipo que Lyotard em seu livro seminal sobre a 
pós-modernidade qualificou como grandes narrativas (grand récits), aquelas das teorias totalizadoras 
(e, por vezes, totalitárias), típicas da modernidade, dispostas a tudo explicar, definitivamente, e que  
entraram em declínio, pois as narrativas da teoria que imaginamos adequadas, por imaginária, são produzidas 
sem levantar a pretensão de serem aplicadas para além das circunstâncias que a produziram – uma “pequena 
narrativa” (petit récits), portanto, nos termos valorizados pelo “giro narrativo” (narrative turn), tão bem 
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representado pelo trabalho de Jerome Brunner4, ou “narrativa menor”, para ecoar a noção de Deleuze/
Guattari, de “literatura menor”5. Esta é a literatura sempre política e necessariamente revolucionária 
daqueles que estão à margem, “desterritorializados”, a ponto de empregarem para fazer literatura a 
linguagem do “colonizador”, dos que exercem o domínio político e linguístico no território em que 
habita o povo dominado – lembremos, aqui, que em sua origem romana, o territorium é o local onde 
se demarca o dominium pelo exercício do terror. E não seria esta a situação em que nos encontramos 
todos, na sociedade mundial em que vivemos?

Tendo em mente as célebres reflexões de Derrida sobre a hospitalidade, nota-se que é apenas se 
abrindo ao outro, com a ameaça da autodestruição, que o organismo tem a chance de receber o outro e 
se tornar outrem, de modo a permanecer o mesmo, i.e., vivo. Isto explica a solução que ele propõe sob 
o nome de hospitalidade, a qualidade hóspede, que é “gramatologicamente” ao mesmo tempo similar 
e antitético a refém e hostilidade, uma circunstância também referida por Lyotard em seus “escritos 
políticos”, quando ele apresenta uma hospedagem secreta como aquela “para a qual cada singularidade 
é refém”. Isto se deve à problemática analogia na sua origem comum: hostis. A hospitalidade carrega 
dentro de si o perigo da hostilidade, mas igualmente toda hostilidade retém uma chance de hospitalidade. 
Se a hospitalidade carrega internamente sua própria contradição, a hostilidade, ela não é capaz de se 
proteger de si mesma e é atingida por uma propensão autoimune à autodestruição. 

Somos aqui confrontados com a verdade exposta por Walter Benjamim no ensaio de 1922, 
“Kritik der Gewalt”, onde Kritik significa tanto crítica como fundamentação, enquanto Gewalt significa 
tanto a violência quanto o poder oficial do Estado. Lá, ele argumenta, assim como Nietzsche antes dele 
em seu polêmico tratado Sobre a genealogia da moral (Segunda dissertação, secção 17), que a lei não 
pode se estabelecer sem um ato original de violência, assim como não pode ser mantida e preservar 
a ordem social sem uma violência contínua. A intenção da lei é proteger os cidadãos da violência, 
mas sua estrutura inerente implica que sua autoridade seja tanto fundada pela quanto mantida com a 
violência. A violência seria como um câncer ou uma doença autoimune, como a AIDS, secretamente 
implicada no próprio conceito de Direito. E em se adotando a tese ainda mais radical de René Girard6, 
a violência, tal como se apresenta entre os humanos, de maneira gratuita, é mimética, causada pelo 
terror que acomete um ser que se desvia do sentido estabelecido por uma ordem natural para buscar 
um apaziguamento, segurança e certeza na unanimidade de todos contra uma vítima que excluída, 
separada, depois de massacrada, torna-se sacra, sagrada, fundando o interdito, ritos e mitos.

Nos termos de Luhmann, a distinção original entre lei e violência resulta na negação, mas se o 
negado não é cancelado, ela se mostra uma denegação, mantendo o que não é indicado como atualizável 
para a próxima seleção, sendo o operador da potencialização na seleção mesma dos sistemas sociais. 
Como resultado, fica claro que a relação da violência  com a lei é autoimune. A lei não pode se definir 

4 V., para uma excelente exposição, com a vantagem suplementar de abordar a temática também no campo jurídico, 
do A., La Fábrica de Historias. Derecho, literatura, vida. México: Fondo de Cultura Económica, 2003.

5 Em Kafka. Por uma literatura menor. Rio de Janeiro: Imago, 1977. Para uma extensão desse conceito de “literatura 
menor”, para com ele abranger – e explicar – a teologia, cf. Charles E. Winquist, Desiring Theology, Chicago/Londres: 
university of Chicago Press, 1995.

6 Cf., v.g., Coisas ocultas desde a fundação do mundo: revelação destruidora do mecanismo vitimário. São Paulo: Paz 
e Terra, Gambini, martha (tr.), 2008.
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em oposição à violência, porque é inteiramente dependente dela. A fundação do direito e do estado 
são exibidas nesta reversão autoimune. O entendimento mais próprio do que seja para Luhmann a 
denegação é aquilo que abre à co-origem da atualidade e possibilidade, assim como aquela do direito 
e da violência: direito atual é violência potencial, afastada com ela pelo direito.

Carl Schmitt iria então num tom hobbesiano advogar, em um livro célebre, Teologia Política, 
bastante elogiado por Benjamin, que proteger e preservar a lei requer soberania, a qual preserva o 
privilégio de quebrá-la (supostamente), se necessário. Se nós lembrarmos que a etimologia da palavra 
imunidade vem do latim immunis, que literalmente significa isento, então para imunizar adequadamente 
a lei não deve haver barreiras, limites, isenções, as quais a lei não pode, por definição, ultrapassar. 
Assim, a violência é o parasita da lei, quer dizer, se a comunicação pode ser vista como o esforço 
mútuo de exclusão do terceiro indesejado, existe um ruído ou paradoxo que deve ser ultrapassado de 
modo a produzir significado, como Luhmann colocou em sua opus magnum, de 1997, A Sociedade da 
Sociedade, citando “A lógica dos sentidos” de Deleuze, e se este é o parasita, então é lícito vê-lo, na 
esteira de michel Serres (em Le Parasite), como o operador que reabre a comunicação pela interrupção 
na contracorrente dos fluxos de informações, descarregando-as na correnteza de uma maneira distorcida 
e menos definida.

Tornar-se imune a este parasita mostra-se letal para os sistemas sociais, uma vez que são 
definidos por Luhmann precisamente como sistemas comunicacionais. A morte do parasita possibilita 
uma espécie de segunda morte depois da ressurreição de Deus e do homem, desde que em sua fala 
polêmica proferida na conferência em Frankfurt para discutir a herança crítica da Escola local (“Eu 
vejo algo que vocês não veem”), Luhmann nomina o parasita de Serres para substituto do sujeito da 
observação do observador. Como nós podemos concluir, com Alan Badiou (em Logiques des mondes, 
de 2006, continuando O Ser e o Acontecimento)7, o homem com seu acesso a ideias como as de justiça 
e verdade é o parasita da eternidade que foi inoculada nos animais mortais que vivem no humano, e este 
é um ato antropogênico de autocriação do homem sobre o suporte material do animal homo sapiens, 
como sugerido por Kojève em seu livro sobre fenomenologia do direito (v. o § 34). Deve ser nesse 
sentido que Kojève escreveu que o “homem é uma doença fatal do animal”. Assim, na sua leitura de 
Hegel, ele claramente sugere que a autoconsciência é uma espécie de desordem ou doença.

E, na verdade, o sistema legal e sua contraparte mais próxima, a política, estão longe de ficarem 
fortes na “sociedade da sociedade”, como Luhmann acaba se referindo à presente sociedade mundial. 
Nós encontramos aqui tanto os limites quanto o potencial crítico da ideia de direito como um sistema 
social autopoiético na contemporânea sociedade mundial: a divisão ambígua que separa a ameaça 
política da promessa política, quando todo poder executivo usa da exceção para definir sua autoridade 
excedendo e ultrapassando o direito, que assim se torna fraco enquanto meio que falha incrivelmente 
em alcançar seus fins e atualizar sua potência, na medida em que, literalmente, se torna sem significado 
– e significar, para Luhmann, lembremos, é a unidade da distinção atualidade/potencialidade, como 
ele elegantemente definiu em simpósio ocorrido em Montpellier, França, de 9 a 11 de maio de 1984 
(ou, expressis verbis, “Significado é o elo entre o atual e o possível: não é um ou outro”).
7 E também A. Kojève, como E. Pluth convincentemente demonstrou, em “Alain Badiou, Kojève, and the Return of 

the Human Exception”, in: Filozofski vestnik, vol. XXX, n. 2, 2009.
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Não é de admirar que os eventos do 11 de setembro, no início desta década, que agora chega ao 
fim, ilustrem tão bem as contribuições precedentes de Giorgio Agamben à filosofia política, seguindo 
os passos de Foucault, Hannah Arendt e acima de tudo, o mencionado entrelaçamento das ideias nos 
trabalhos de Carl Schmitt e Benjamin sobre a prioridade da exceção sobre a normalidade. Esperemos 
que as predições deste último, em sua décima primeira tese sobre a filosofia da história, seja plenamente 
alcançada, e então nós veremos como “o ‘estado de emergência’ no qual nós vivemos não é a exceção, 
mas a regra (sendo nossa tarefa) fazer surgir um real estado de emergência, e isto melhorará nossa 
posição na luta contra o Fascismo”. Infelizmente, o que é mais visível agora é a generalização desta 
última ideia, de partidarismo, a qual borra a linha que divide inimigo/amigo, dominante/submisso, 
lícito/ilícito, e assim o inimigo pode ser qualquer um. 

A desconstrução do estado, feita por Derrida à luz da crítica de Benjamin (cf. seu Força do 
direito) provê a crítica necessária às muletas do estado enquanto segurança contra a violência. Não 
tivéssemos nós atingido o ponto onde todos são, de facto, um inimigo de estado, ao menos à luz 
daquelas regras da Diretiva Presidencial de Segurança Nacional dos Estados unidos  – é de se destacar 
a coincidência do acróstico, em inglês, com a sigla do Partido Nazista, nos termos originais, ou seja, 
NSDAP. Não somos agora todos policiados? Desde que podemos ser atacados por inimigos internos, 
todos são potencial e eminentemente um inimigo atual. Schmitt assevera que isto é propriamente uma 
despolitização, enquanto para ele a essência da política reside na distinção dos amigos e dos inimigos. 
Ao contrário, para Derrida, na política partidária, o inimigo interno é realmente nossa corrente saturação 
na superpolitização. O conflito partidário é a real essência do sintoma da autoimunidade de uma guerra 
civil mundial em andamento. 

Derrida, na verdade, quer, reconhece e postula a despolitização8, especialmente nesta época de 
superpolitização. Ademais, ele patrocina um novo conceito de política, um conceito apolítico de política, 
em suma, ele demanda um novo conceito de democracia. Esta é, com certeza, a “democracia por vir”, 
dentro de uma “política por vir”, através de uma “amizade por vir”. É possível? A resposta de Derrida: 
talvez. Na sua conhecida fórmula, somente é possível enquanto impossível. Esta impossibilidade é a 
condição mesma da possibilidade. Luhmann não negaria esta compossibilidade no mundo humano, 
que ele concebe sob condições de dupla contingência. Do meu ponto de vista, poderíamos dizer com 
Leibniz e Kant que, se é necessário, deve ser (feito) possível.

Por ora nós só podemos afirmar que a Política não é mais apta a manter pela imposição de uma 
ordem legal a irredutível oposição entre o que é interno e o que é externo a ela enquanto sistema, o qual 
sob tais condições tende a se “dediferenciar”, desintegrando no ambiente. O aumento do desrespeito 
aos direitos humanos nos estados de direito tradicionais é muito sintomático. E eles são negados sem 
qualquer compensação tangível, nem mesmo uma ilusão da (segurança do) contato com o ambiente. 
Poderá a sociedade mundial resistir a tal colapso de ambos os sistemas, legal e político, um no outro? 
E se for, poderá um dia se tornar um lugar melhor para se viver ou ainda pior do que já é? Estamos 
diante da dissolução dos estados nacionais pela sua absorção num império mundial? É o “katechon de 

8 Estaríamos aqui diante de outro nome para a desconstrução como é para a pós-modernidade de Lyotard, ou um 
sinal do abandono democrático, tal como sugerido por S. Žižek (em “O Marionete e o Anão. O Cristianismo entre 
Perversão e Subversão”)?
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Schmitt”9, o mais poderoso inimigo, o adversário par excellence, o Anticristo, retendo a paz perpétua 
do Estado universal impossível de surgir enquanto perdure o império que executou o salvador? 
O aumento da violência ultrapassará o estado, o direito e a moral humana que ela mesma forjou (nos 
termos de Nietzsche)? E novamente, pode tal desenvolvimento fazer surgir o ultrapassamento da 
espécie humana ou o retorno ao desumano?  Então, temos que enfrentar uma mudança não somente 
dentro do paradigma, mas na forma mesma que se estabilizam os estados-de-coisas e imputamos 
significado aos eventos, após sua explosão fragmentária, que resulta na perda do único-e-o-mesmo 
mundo ao qual devotamos o que Husserl chamou na seção 104 das suas Ideias a “crença primária” 
(Urglaube) ou “Protodoxa” (Urdoxa) em sua tentativa de expressar “o pano de fundo intencional de 
todas as modalidades de crença”. Compreende-se então o alerta dado por Luhmann a todos aqueles 
que pensam o universal como os “Frankfurtianos” ainda fazem, ao dizer a eles algo que eles não veem, 
ou seja, que eles não percebem, na medida em que assumem “que vivem em um e mesmo mundo e 
que isto é uma questão de se referir coerentemente a este mundo”. 10

As coisas inorgânicas, por exemplo, como destaca Türcke11, “não sentem a contradição, mas 
fazem parte dela”. Sim, claro, não sentem por não terem sensibilidade, mas são a própria contradição, 
com a sua simples existência, no próprio mundo, em que são, sem existir,  já que sua densidade 
ontológica faz-se positividade, contrastando com a negatividade do nada, de onde provém e para onde 
retorna o que existe. Já os seres orgânicos, animados, estes sentem, sim, a contradição, a que damos 
o nome de “dor”. E será contra o sofrimento que se mobilizará o “ser de pensamento”, o ser humano, 
linguajeiro, constantemente aterrorizado, perseguido pelo saber de que pode sofrer e, até, morrer. E então, 
internalizamos as contradições, existentes na realidade e, sobretudo, no contraste da realidade com 
seu duplo, que fabricamos para melhor enfrentá-la, a linguagem, sendo o modo como as resolvemos 
que fará de nós o que somos, enquanto o formos – a rigor não somos – no sentido em que, conforme 
defendemos em outro local, só Deus pode ser –, mas apenas existimos – enquanto Deus, porque é 
o ser, não existe –, ocasionalmente.  Facilmente se percebe que a ética, ou seja, o saber sobre o que 
devemos fazer, do qual depende toda filosofia jurídica que não se reduza à esterilidade do formalismo 
positivista – negando-se, portanto, como filosofia para se tornar, na melhor das hipóteses, uma teoria 
do direito –, por seu turno, depende fundamentalmente de respostas a outras questões, quer sejam de 
natureza metafísica, sobre o que é o ser, quer sejam de natureza teológica, ou melhor, religiosa, sobre 
o que podemos esperar do desfecho da vida. Dito de outra forma, e sinteticamente: a definição do 
modo como devemos nos comportar nessa vida depende da concepção que temos de seus limites – da 
morte, portanto. 

Os pressupostos de que necessitamos para desenvolver as ideias aqui esboçadas, de um modo 
geral e também sobre aspectos particulares – como, por exemplo, aqueles referentes ao direito –, deve 
possibilitar um entendimento de como nos situarmos em face de nossa finitude, individual e coletiva, 
9 Cf., v.g., Julia Hell, “Katechon: Carl Schmitt’s Imperial Theology and the Ruins of the Future”, in: Germanic Review, 

vol. 84, 2, 2009.
10 Luhmann, “I See Something You Don t́ See”, in: Theories of Distinction, O´Neil, J./Schreiber, E. (trs.), Rasch, W. 

(ed.), Stanford: Stanford uni versity Press,  2002, p. 187 ss.
11 Cf. Pronto-Socorro para Adorno: Fragmentos Introdutórios à Dialética Negativa, Mimeo. Departamento de Filosofia: 

uNICAmP, 2001, in: <www.filosofia.pro.br>., “Escola de Frankfurt”.
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abrindo um horizonte de compreensão e superação de certos modos de relacionamento com tal questão 
que incita a ações e reações violentas. O melhor modo de enfrentar tais questões, transcendentais, é 
mobilizando os resultados obtidos em campo aqui qualificado de poético, onde encontramos as diversas 
formas de lidar com a imaginação, desde aquelas mais antigas, como a mitologia e as religiões, até 
outras, mais recentes, como a psicanálise, passando pelas diversas artes, a teologia e a própria filosofia, 
sem esquecer o direito, enquanto forma de responder aos reclamos de convivência entre os humanos, 
que dispõe de um vasto repertório de soluções, necessitando, porém, de um melhor desenvolvimento, 
para assim recuperar seu poder de estabelecer a imprescindível vinculação intersubjetiva, em termos 
(neo)jushumanistas.
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DirEiTo à ciDaDE: rEflExõES SobrE a  
SiTuação urbaníSTica DE forTalEza 

Biltis Diniz paiano1, 
Camila CarDozo Fontinele 2

e líDia ValesCa pimentel 3 

rESumo:

O presente trabalho é o resultado de uma pesquisa realizada sobre a situação habitacional de Fortaleza, 
inclusa no Programa de Pesquisa Jurídica da Faculdade Farias Brito. Partindo de uma discussão sobre a 
cidade, sua dinâmica, seu conceito, a organização política do município brasileiro e o direito à habitação, 
a pesquisa buscou estabelecer um diálogo com a Sociologia Urbana, o Direito e o Urbanismo, a fim de 
compreender a cidade como direito fundamental, o fenômeno urbano e seus dilemas. A metodologia 
aplicada compreendeu-se em pesquisa bibliográfica e análise documental de dados secundários sobre 
a história da cidade, a situação habitacional de Fortaleza e o direito à cidade. 

palavraS-chavE: 

Cidade; Direito; Habitação. 

abSTracT:

The present article is the result of a research about Fortaleza’s habitational situation which is part of a 
program Legal Research made by Farias Brito College. Beginning with the discussion about the city 
itself, its dynamic, its concept, the Brazilian municipality political organization and the habitation 
rights, the research aimed to establish a dialog with the urban sociology, the law, and the urbanism in 
order to understand the city as fundamental right, the urban phenomenon and its conflicts. The used 
methodology is based on bibliographic research and documental analysis of secondary data about the 
city’s history, Fortaleza’s habitational situation and the right to the city.

KEyworDS: 

City; Law; Habitation.

1. inTroDução 

O presente artigo se deu a partir de uma pesquisa intitulada Direito e habitação: uma 
compreensão da situação habitacional de Fortaleza, que teve como fio condutor o entendimento-base 
da problemática da habitação e o fato de existirem tantas pessoas sem moradia, vivendo em condições 
que ferem o princípio da dignidade da pessoa humana, tão presente no Direito brasileiro e no mundo. 

Desse modo, o presente artigo tem o objetivo de identificar e caracterizar as funções sociais da 
cidade previstas na Constituição Federal, na Declaração universal dos Direitos do Homem, no Estatuto 
da Cidade e, ainda, analisar o Plano Diretor como instrumento básico de implementação das funções 
sociais da cidade e de expansão e desenvolvimento urbano.

1 Aluna do curso de Direito da Faculdade Farias Brito e pesquisadora do programa de iniciação à pesquisa do Programa 
de Pesquisa Jurídica – PPJ.

2  Aluna do curso de Direito da Faculdade Farias Brito e pesquisadora do programa de iniciação à pesquisa do Programa 
de Pesquisa Jurídica – PPJ.

3 Doutora em Sociologia, professora da Faculdade Farias Brito e pesquisadora do Programa de Pesquisa Jurídica – PPJ. 
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No escopo do trabalho está o diálogo entre o Direito, a Sociologia urbana e o urbanismo, a 
fim de fundamentar a tensão existente entre o que está presente na lei e nos acordos internacionais e 
a vida cotidiana em si mesma. Essa questão pode ser melhor compreendida quando adentramos na 
formação urbana da cidade, ainda no século xIx e início do século xx, e no interesse do Estado e das 
elites em disciplinar e ordenar os espaços urbanos, o que acarretou a segregação social e a formação 
de regiões periféricas sem infraestrutura urbana e precariedade das habitações.  

2. buScanDo um concEiTo DE ciDaDE

Para realizarmos um estudo sobre a cidade de Fortaleza, necessitamos previamente fazer uma 
breve explicação do conceito de cidade “amplo senso”.

O termo “cidade” se originou da palavra civitas, em latim, que gerou palavras como “cidadania”, 
“civismo” etc. A palavra urbe, também latina, é um sinônimo de cidade que forma vários termos que se 
relacionam com a vida em coletividade tais como “urbano”, “urbanismo”, “urbanidade” etc. Esses, porém, 
se unem ao termo grego polis, o qual tem significado de cidade-Estado, autônoma, civil, independente, 
pública, ou seja, o local em que a sociedade vive e exerce a vida cívica, seu ambiente político. 

As cidades aparecem na história da humanidade como possibilidade de agregação e sobrevivência 
do homem. Elas tornaram-se assim porque o homem teve uma predisposição para viver em sociedade, 
sendo este o fator que permitiu que ele sobrevivesse ao mundo hostil, disputando o mesmo território 
com outros animais e com os fenômenos incontroláveis da natureza. mas, antes que os homens 
construíssem a cidade política, os primeiros vestígios de agrupamentos foram os zigurates, “cidade 
dos mortos”, que antecedeu a cidade política. (ROLNIK, 2001). Os zigurates eram lugares que os 
homens nômades encontraram para enterrar seus mortos, edificar templos e para onde poderiam vir 
“visitá-los” em peregrinações. 

Conforme Fustel de Coulanges (1957), por questões religiosas, na Antiguidade, as cidades 
eram independentes umas das outras, dificilmente formavam um estado unificado, e, desse modo, 
viveram os gregos, os latinos, os etruscos e também as tribos semitas. O Deus de uma cidade era 
inacessível aos habitantes de outra que possuía os seus próprios deuses e vice-versa. Além disso, 
Coulanges (1957, p. 197-198) afirma que: “cidade e urbe não foram palavras sinônimas no mundo 
antigo. A cidade era a associação religiosa e política das famílias e tribos: a urbe, o lugar de reunião, 
o domicílio e, sobretudo, o santuário desta sociedade”.

Falar em cidade é referir-se ao seu oposto: o campo.  Não é exagero dizer que o urbano vem 
“engolindo” o rural, alterando sua paisagem e refazendo as relações sociais. Hoje, viver na cidade é 
deparar-se com os fenômenos das metrópoles, megalópoles, formação de periferias, o caos urbano, a 
degradação do meio ambiente e a insegurança, dentre outros.  

O espaço urbano deixou assim de se restringir a um conjunto denso e definido de 
edificações para significar, de maneira mais ampla, a predominância da cidade sobre o 
campo. Periferias, subúrbios, distritos industriais, estradas e vias expressas recobrem e 
absorvem zonas agrícolas num movimento incessante de urbanização. No limite, esse 
movimento tende a devorar todo o espaço, transformando em urbana a sociedade como 
um todo.“  (ROLNIK, 2001)
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 Desse modo, é complexo conceituar cidade. A cidade se contrapõe ao estático. É dinâmica e, 
por isso, o conceito de cidade está intrinsecamente ligado ao ser humano, que por sua vez reside em 
sociedade com seus arranjos e contradições, como ressalta Silva (1997, p. 86):

A cidade firma-se como permanência da humanidade. Sua totalidade é construída 
de partes efêmeras que se constroem e se destroem diuturnamente. A cidade é um 
emaranhado de fazer e desfazer: construções, demolições, remendos, reformas, templos, 
feiras, caminhos, ruelas, ruas, alamedas, avenidas, letreiros, acrílicos, néon, terremoto, 
emoções, desabamentos, furacões. E a cidade resiste. Insiste. Até o ano 2000 a metade 
da humanidade viverá e trabalhará nas cidades.

A partir do que afirmou Silva (1986), é na cidade que o cotidiano pode ser percebido de modo 
mais nítido. No vai e vem incessante, nas sociabilidades que se fundem em diversos atores que 
compõem a cena urbana. Desse modo, a cidade pode ser percebida, lida como um texto, compreendida 
nas entrelinhas da história, no passado e no presente como uma reinvenção de práticas realizadas tanto 
pelo Estado, enquanto promotor de direitos, quanto pelos citadinos, sujeitos de direitos.   

2.1 aS ciDaDES no braSil

É examinando a história do Brasil que compreendemos sua complexidade e contradições que 
estão nas bases de sua fundação.  Quando os portugueses chegaram ao Brasil, por força do Tratado 
de Tordesilhas, nasceram as primeiras cidades e vilas fundadoras, já a partir do século xVI, como 
uma política estratégica da Coroa Portuguesa de ocupar, proteger e explorar as riquezas do território. 
Conforme Abreu (1997), o modelo implantado na América Espanhola, se contrapôs ao modelo 
português, pois esta possuía uma rede de cidades mais complexa, já que encontraram na América 
civilizações que tinham bases urbanas e também a mineração, a qual exigiu o estabelecimento de 
vários núcleos de controle de produção. 

A colonização portuguesa, por não encontrar imediatamente as riquezas minerais, deixou o 
Brasil esquecido, mas firmou capitanias para que os donatários pudessem garantir sua presença. Porém, 
muitas nações europeias também tinham interesse nas terras brasileiras e começaram a ser ameaça, 
fazendo com que Portugal, em 1532, firmasse seu domínio (ABREU, 1997). 

As cidades brasileiras dos primeiros tempos eram de traçado irregular, mas possuíam um 
planejamento urbano que primeiramente foi adotado: o modelo da cidade portuguesa, bem como das 
leis portuguesas. Também, nesse sentido, marx (1991) situa os municípios brasileiros durante a colônia 
como ambientes onde se tratava das questões agrárias, do controle dos escravos e do escoamento da 
produção. A base rural brasileira, de algum modo, tornou as cidades sem importância econômica e, 
consequentemente, sua evolução urbana foi tardia. 

A referência urbana mais marcante no Brasil, cuja influência é percebida até os dias de hoje, 
foi o modelo belle époque, na segunda metade do século xIx até a década de 1930. A belle époque 
seguiu as transformações do mundo ocidental, que significava, sobretudo, a expressão da burguesia, 
a cultura iluminista, o aformoseamento da cidade e a convivência no espaço público (PONTE, 2001).  
Para assegurar o estabelecimento da vida no espaço público e a manutenção da “ordem burguesa”, 
foram empreendidas as diversas reformas urbanísticas que trataram de mascarar a pobreza, disciplinar 
os espaços, alargar ruas etc. 
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Na década de 40, as cidades brasileiras, nota maricato (2001), passaram a ser vistas como a 
possibilidade de avanço e modernidade em relação ao campo, que representava o Brasil arcaico. Contudo, 
na década de 90, sua imagem passa a ser associada à violência, poluição, crianças desamparadas, 
tráfego caótico, entre outros inúmeros males. Nas palavras de maricato (2001, p.1): “É que a evolução 
mostrou que, ao lado de intenso crescimento econômico, o processo de urbanização com crescimento 
de desigualdade resultou numa inédita e gigantesca concentração espacial da pobreza”. 

2.2 ElEmEnToS Da hiSTória DE forTalEza para a comprEEnSão DE Sua rEaliDaDE 
Social E urbaníSTica  

Para compreender a situação urbana de Fortaleza, é preciso revisitar sua história e encontrar os 
elementos que norteiam a explicação da desigualdade e sua geografia social. No período do Segundo 
Império, Fortaleza se fortaleceu perante outras cidades do Ceará. No século xIx, a cidade passou por 
uma fase de melhoria nas condições urbanísticas e, em consequência da exportação do algodão, houve a 
execução de várias obras, como o Farol do Mucuripe, o Liceu do Ceará, a Santa Casa de Misericórdia, 
o Seminário da Prainha, a Cadeia Pública, entre outros. A belle époque, em Fortaleza, contribuiu para 
o surgimento de movimentos sociais e culturais como, por exemplo, o movimento abolicionista e o 
movimento literário da Padaria Espiritual.

Na virada do século, Fortaleza já detinha a sétima maior população urbana do país, passando 
a tomar medidas de higienização social e de saneamento ambiental, além de executar um plano de 
reformas urbanas com a implantação de jardins, cafés, coretos, monumentos e a construção de edifícios, 
seguindo os padrões estéticos europeus. mas foi a seca, um fenômeno cíclico, natural e social, que 
marcaria a formação urbana da cidade e que, ao longo da história, teve seus efeitos perdurados até os 
dias atuais. Esse fenômeno e as práticas quase sempre higienistas, assistencialistas e segregadoras, 
manteve a cidade dos ricos afastada (ou parcialmente afastada) da miséria advinda dos pobres e 
famintos provenientes do sertão. 

O ano de 1877 foi marcado pela grande seca, que se fez acompanhar da violenta epidemia de 
varíola, resultando na migração de vários sertanejos para a capital e multiplicando o número de sua 
população. Os gestores públicos implementaram medidas de higienização, mas também a retirada de 
pobres do convívio com a elite da cidade, colocando-os nos subúrbios e criando o Código de Postura 
entre outras medidas de isolamento das classes mais necessitadas.

Kênia Rios (2001), em seu estudo sobre a seca, refere-se ao poder da seca de 1932, que ocasionou 
outro grande número de êxodo rural. No ano de 1931, a maioria dos sertanejos permaneceu nos seus 
lares, o registro de migração desse ano ainda era pequeno. Já em 1932, os retirantes começaram a 
chegar até Fortaleza, outros resolveram aguardar até o dia 19 de março (Dia São José). Mas, no final 
de março desse ano, os retirantes saíram em busca da cidade e, por muitas vezes, formavam enormes 
bandos de flagelados. Os retirantes matavam e comiam algumas reses que ainda resistiam nos pastos 
das grandes fazendas, nos jornais de Fortaleza era comum a notícia de roubo de bois e vacas, há nos 
relatos que muitos dos flagelados vinham a pé. 

Segundo a pesquisa de Rios (2001, p.10), “A partir de abril de 1932, vários trens saíram do sertão 
para Fortaleza. No jornal O Povo, manchete do dia 13 de abril, dizia: ‘mais dois trens entulhados de 
famintos se dirigem a esta Capital.’ ” 
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O êxodo do campo para a cidade modificou a dinâmica da cidade. Rios (2001) se refere aos 
campos de concentração como alternativa para barrar a entrada de “flagelados” na cidade travestidos 
de um discurso assistencialista e uma prática autoritária.    

Segundo a autora, em Fortaleza, dois campos de concentração foram construídos para o para o 
“amparo” para os retirantes, o “Curral dos Flagelados”. mesmo assim, vários retirantes conseguiram 
chegar às ruas onde residiam os ricos de Fortaleza e saíam pedindo esmolas. muitos retirantes ergueram 
seus casebres nas proximidades da praia. Esse aspecto ajuda-nos a entender o processo de formação das 
primeiras favelas de Fortaleza. Grandes favelas se transformaram em bairros e, ainda hoje, permanecem 
às margens da fachada marítima, como, por exemplo, o Pirambu.

Em 1933, com as primeiras chuvas, o Governo ofereceu passagens, distribuiu sementes para 
o plantio, mas nem todos retornaram ao Sertão. muitos permaneceram em Fortaleza. Alguns estudos 
sobre o processo de favelização em Fortaleza assinalam os anos de 1932 e 1933 como marcos na 
expansão da periferia de Fortaleza (SILVA, 1992, p. 29). Apesar do rígido controle que se estabeleceu 
durante a seca, muitos retirantes permaneceram engrossando fileiras da pobreza na “Cidade do Sol”. 
Nesse movimento, os retirantes deixaram de ser flagelados e passaram a ser favelados.

Nas várias reformas urbanas que Fortaleza passou, a periferia ainda é segregada, como nos 
campos de concentração. Temos uma periferia apartada das regiões centrais e uma cidade dividida em 
várias Fortalezas.  Por trás da beleza e da evolução da cidade, ao longo dos anos, há uma questão que 
não foi solucionada, que é a situação habitacional dos empobrecidos que está presente desde o início 
da formação da cidade. 

2.3 a SiTuação habiTacional DE forTalEza4

Na década de 60, a população de Fortaleza era de 470.778 habitantes, passando a  mais de 2 
milhões nos anos 2000. A cidade possui  2.505.552 habitantes, sendo a quinta mais populosa do Brasil, 
e segunda do Nordeste. (IBGE, 2009). É  a capital de maior densidade demográfica do país, com 
8.001 hab/km².  À primeira vista, para o visitante que vem do aeroporto para a orla marítima, região 
de hotéis, a cidade parece bem estruturada, ruas pavimentadas, e de uma beleza natural exuberante. 
mas é no olhar atento de outros percursos que percebe-se uma outra cidade aparecer, e porque não 
dizer “as várias facetas da cidade”.  

Fortaleza é uma cidade policêntrica, com bairros estruturados com seu comércio, ruas, praças 
e avenidas principais. É nesse sentido que podemos afirmar que há várias cidades que se sobrepõem, 
apesar de uma hegemonia de serviços privados nos bairros Aldeota e seus bairros circunvizinhos. 

Fortaleza possui atualmente 116 bairros e 6 “Secretarias Executivas Regionais” (SERs), além 
da Secretaria do Centro. As SERs são unidades administrativas diretas da prefeitura, responsáveis pela 
execução dos serviços públicos em cada área. A SER não tem área sobreposta à dos distritos históricos, 
que não têm função administrativa, mas as sedes das SERs são próximas aos núcleos dos cinco distritos.

 

4 Os dados apresentados aqui foram extraídos através de pesquisa direta realizada na Habitafor (Fundação de 
Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza) e no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 
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Os contrastes entre as várias regiões da cidade são visíveis. Quando realizamos um “olhar 
circular pela cidade” as diferenças entre a SER II e as demais regionais é bastante visível. Trata-se 
uma Fortaleza apartada na divisa leste e oeste. Como diz Pimentel (1998), são duas cidades que se 
entrecruzam cotidianamente, mas divididas por uma realidade social e econômica. O que percebemos 
é que os moradores das regiões periféricas trabalham nas regiões centrais, possibilitando percursos 
entre territórios distintos.  

As regionais V e VI são as que possuem os piores índices sociais do município.  São regiões 
que visivelmente são pobres e sem infraestrutura urbana. A regional V é composta pelos bairros 
Conjunto Ceará, Siqueira, mondubim, Conjunto José Walter, Granja Lisboa, Granja Portugal, Bom 
Jardim, Genibaú, Canindezinho, Vila manoel Sátiro, Parque São José, Parque Santa Rosa, maraponga, 
Jardim Cearense, Conjunto Esperança e Presidente Vargas; possui 103 favelas, 21 áreas de risco e 
4.647 moradias precárias. A SER VI possui 159 favelas e 25 áreas de risco, tem carência de esgoto e 
é a regional com o maior índice de analfabetismo e falta de moradias. 

A Secretaria Executiva Regional (SER) I também pode ser apontada como uma região com 
consideráveis falta de garantia dos direitos sociais. Essa região é localizada no extremo oeste, onde 
nasceu a cidade. É  composta por  15 bairros: Vila Velha, Jardim Guanabara, Jardim Iracema, Barra do 
Ceará, Floresta, álvaro Weyne, Cristo Redentor, Ellery, São Gerardo, monte Castelo, Carlito Pamplona, 
Pirambu, Farias Brito, Jacarecanga e moura Brasil. Nesta região, moram cerca de 360 mil habitantes. 
Na Barra do Ceará, de seus 11.267 domicílios, apenas 49 estão ligados à rede geral de esgotos.

Na SER I está o Pirambu, bairro de maior densidade  populacional na Capital, com 368 moradores 
por quarteirão. A região denominada Pirambu é composta por vários bairros estendidos pela Avenida 
Leste-Oeste até a Barra do Ceará.  Fruto da organização de movimentos sociais na década de 60 por 
moradia, o Pirambu possui significativos índices de pobreza e violência.  É possível encontrar na região 
uma diversidade de organizações sociais, entre associações de moradores, ONGs, igrejas, entre outras 
que realizam atividades sociais e educacionais. 

A SER II é a regional de melhor infraestrutura. Nessa regional, está a maior oferta de serviços 
privados da cidade, como shoppings centers, clínicas médicas, hospitais, hotéis, uma rede de comércio 
variada e outros. O desenvolvimento da SER II está diretamente ligado à descentralização da cidade 
e à histórica concentração de renda que dividiu simbolicamente as regiões consideradas periféricas e 
a Aldeota. É nesse sentido que podemos falar em “aldeotização” de Fortaleza. 

mesmo possuindo a melhor infraestrutura urbana, oferta de serviços  e concentração de renda,  
a SER II   Possui 72 favelas e 15 áreas de risco, revelando o significativo descompasso social existente. 
O Morro Santa Terezinha, a “Favela do Trilho”, entre outras áreas carentes estão entre prédios de luxo 
e hotéis que foram ao longo do tempo “sufocando“ essas comunidades. Elas são vistas, muitas vezes, 
como fator de desvalorização do mercado imobiliário, mas esses bairros e comunidades possuem sua 
história ligada à ocupação da cidade por operários, trabalhadores do Porto do mucuripe e pescadores 
que trabalhavam na região.  
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3. o DirEiTo à ciDaDE

Sendo a cidade esse espaço em que a sociedade se reflete, onde há grande riqueza e diversidade 
econômica, ambiental, política e cultural 5, onde a população urbana se concentra, produz e vende 
mercadorias, onde os bens e serviços diversos circulam e são consumidos; o direito à cidade busca 
promover o acesso universal do que existe, fazer com que a coletividade tenha acesso às várias facetas 
da estrutura urbana, com acesso integral às riquezas, bens, serviços e oportunidades por ela oferecidas, 
modificando, assim, a realidade urbana e promovendo a inclusão social através da construção de 
cidades mais justas, humanas, democráticas e sustentáveis como diz a Carta do Rio de Janeiro (2010), 
assegurando aos cidadãos condições de justiça e igualdade.

A Carta Mundial do Direito à Cidade6 afirma que: “A cidade é um direito coletivo dos habitantes 
das cidades, em especial dos grupos vulneráveis e desfavorecidos, que lhes confere legitimidade de 
ação e organização, baseado em seus usos e costumes, com o objetivo de alcançar o pleno exercício 
do direito à livre autodeterminação e a um padrão de vida adequada.”

E mesmo não positivado como um direito humano, o direito à cidade está vinculado aos demais 
direitos humanos, já que a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, dispõe sobre fatores 
como a segurança pessoal e social, acesso aos serviço públicos e sociais indispensáveis, trabalho, lazer, 
habitação, cuidados médicos, entres outros, sem qualquer distinção de raça, cor, origem social, riqueza 
etc. Aspectos esses inerentes ao direito que as pessoas tem à cidade.

No mesmo sentido pensa Lefebvre (2008, p. 105) quando diz: “O direito à cidade manifesta-se 
como forma superior dos direitos: direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e 
ao habitar. O direito à obra (à atividade participante) e o direito à apropriação (bem distinto do direito 
à propriedade) estão implícitos no direito à cidade”.

A Constituição Federal de 1988 veio instituir conceitos como direitos sociais e política de 
desenvolvimento urbano, abordando elementos primordiais para a realização do direito à cidade 
como saneamento básico, educação, assistência médica, transporte, abastecimento de água, segurança, 
emprego, funções sociais da cidade etc. De acordo com a Carta magna:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a  alimentação, o trabalho, a moradia, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 64, de 2010) 

Essa nova Constituição, permeada de artigos de conteúdo social que garantem, por exemplo, 
a redução das desigualdades sociais (Art. 2º, III), o direito à propriedade (Art. 5º, xxII), tratando 
inclusive das competências da união relacionadas ao tema como o Art. 21, Ix ,xx,  que falam sobre 
a elaboração e execução de diretrizes voltadas para o desenvolvimento econômico, social e urbano, 
incluindo temas como “habitação, saneamento básico e transportes urbanos”. 

5 <http://www.aprenda450anos.com.br/450anos/vila_metropole/3->.
6 A carta mundial, redigida em Porto Alegre de 2005 é uma carta dotada de 21 artigos que trata desde o seu preâmbulo 

do histórico da urbanização mundial e do crescimento das cidades à conceituação de cidade, tratando de cidadania 
e elementos como moradia, transporte público, propriedade urbana, participação política, direito à justiça etc.
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Os artigos 182 e 183, inseridos no capítulo que trata da política urbana, estabeleceram as 
diretrizes gerais dessa política, tratando de temas como a função social da propriedade urbana e da 
cidade e seu desenvolvimento em prol de seus habitantes.

Datada de 10 de julho de 2001, a Lei 10.257 denominada de Estatuto da Cidade, veio como 
consequência aos dispostos nos artigos 182 e 183, suprindo a falta de regulamentação mais específica 
de temas do direito urbanístico. 

Como diz o parágrafo único do art 1º :

(...) esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e 
interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 
segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.

O Estatuto da Cidade é constituído por cinco capítulos: I – Diretrizes Gerais; II – Dos instrumentos 
da Política urbana, com as seções I a xII; III – Do Plano Diretor; IV – Da Gestão Democrática da 
Cidade e V – Disposições Gerais; sendo ditadas aí as normas que mostram o direito urbanístico como 
algo relevante à sociedade atual, tratando de temas que  vão da função social da propriedade ao Plano 
Diretor, passando por artigos de extrema relevância para a consolidação do direito à cidade:

Art. 2o. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à 
moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços 
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

Art. 3o. Compete à união, entre outras atribuições de interesse da política urbana:

IV – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento 
básico e transportes urbanos.

O ministério das Cidades, criado em 1º de janeiro de 2003 veio como mais um elemento para 
promover o direito à cidade, visando combater as desigualdades sociais e promover o desenvolvimento 
urbano através de políticas públicas que viabilizem o acesso da população à moradia, ao saneamento 
e ao transporte.

O que constatamos é que esse direito não está garantido a todos, fazendo com que muitos 
cidadãos não tenham acesso aos espaços (comércio, praças, jardins…) e serviços públicos (coleta de 
esgoto e de lixo, educação, saúde), fatores primordiais que promovem a dignidade da pessoa humana. 

Por isso, a efetivação de políticas públicas includentes são fundamentais e urgentes, existindo 
a necessidade de maiores investimentos em todos os âmbitos das áreas sociais, a implantação de uma 
infraestrutura que atenda a todos, implantação de redes de água e esgoto, iluminação pública, energia 
elétrica, transporte público que promova maior  mobilidade, serviços educacionais de qualidade 
etc., assegurando, assim, que a cidade consiga cumprir sua função social e fazendo com que esse 
direito, tão recentemente positivado, se faça presente às pessoas, não mais gerando a exclusão das 
camadas populares.



DIáLOGO JuRÍDICO

27direito à cidade: reFlexões sobre a situação urbanística de Fortaleza  

4.  concluSão

Concluir esse artigo nos levou a reafirmar nossa motivação para escrevê-lo. Trabalhar com 
todos os dados que obtivemos e com as visitas que pudemos fazer, possibilitou a expansão de nossa 
visão sobre a cidade. Quando resolvemos pesquisar o trabalho com a situação urbana de Fortaleza, 
não tínhamos a intenção de apontar erros ou falhas, nosso desejo era levantar uma discussão urgente 
sobre a vida na cidade e suas condições sociais de vida e moradia.

A compreensão da cidade como um direito se fez acompanhar de uma de uma reflexão histórica 
da cidade. A instituição da periferia na planta da cidade e como foi elaborado os planejamentos urbanos 
estão hoje refletidos  na vida da cidade, principalmente dos moradores de áreas empobrecidas. 

A reflexão da história de Fortaleza nos levou a compreender que o isolamento dos flagelados 
durante a seca de 1932 foi uma tentativa de tornar menos opaca a diversidade de combinações que 
foram possíveis em Fortaleza, e que, em certa medida ainda o são, entre um fator considerado natural, 
“a seca”, e as necessidades comerciais e as diversas disputas urbanas. Permitiu-nos ainda, através dos 
dados e estudos das regionais, perceber como a cidade é dividida, bem como o estudo do direito à 
habitação, ponto esse crucial para nossa reflexão, já que sabemos que todos têm esse direito e que o 
Estado sempre deve tentar nos garanti-lo. 

Contudo, o direito a cidade transcende ao direito à habitação, ele corresponde à vida na cidade, 
à ocupação do espaço público, ao respeito à diversidade e ao exercício da cidadania. Infelizmente, 
esse direito não está garantido a todos, fazendo com que muitos cidadãos não tenham acesso aos 
espaços (comércio, praças) e serviços públicos (coleta de esgoto e de lixo, educação, saúde), fatores 
primordiais que promovem a dignidade da pessoa humana. Por isso, a efetivação de políticas públicas 
includentes são fundamentais.   
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oS conTrolES DE conSTiTucionaliDaDE E  
convEncionaliDaDE Em maTÉria DE álcool E fármacoS

Konstantin GerBer

rESumo:

O objetivo deste estudo consiste em apontar o conflito de direitos fundamentais e sua violação, em 
matéria de álcool e fármaco, com interpretação sistemática da Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988.

palavraS-chavE:

Constituição; Guerra; álcool; Fármaco; América do Sul; Patrimônio Afro-indígena.

abSTracT:

The objective/intent is to examine the fundamental rights’ conflict and violation, in the issue of alcohol and 
drug, with systematic interpretation of the Constitution from the Federative Republic of the Brazil of 1998.

KEyworDS:
Constitution; War; Alcohol; Drug; South America; Afro-Indian Heritage.

1. inTroDução

“No Estado de Direito existem meios jurídicos suficientes para combater a violação 
efetiva ou iminente do direito. É uma questão de coragem civil.” (Arthur Kaufmann1)
“A gratificação faroeste é tão vergonhosa, tão irresponsável, que, lembro, 
o diretor da polícia de Amsterdã, que arranhava um espanhol, dava tapas na mesa 
dizendo: ‘Não acredito, não é possível.’ Um policial ter aumento de soldo pela quantidade 
de pessoas que ele mata!” (Anthony Garotinho2)
“Bandido só respeita repressão. Querem fazer do policial um assistente social. Até quando 
o governador vai enganar o povo com essas histórias de criancinhas?” (Hélio Vígio3)
 “Una constitución ajena al mercado no sirve de nada para los ciudadanos, aunque lo sea 
todo para quienes privilegiadamente controlan ese mercado.” (David Sánchez Rubio4)
 “(...) podem-se figurar situações em que um excessivo apego à igualdade formal de 
todos os cidadãos perante a lei, exigência do princípio do Estado de Direito, leve a 
que se esqueça a desigualdade material entre eles, e se cometa ofensa ao princípio 
democrático (...)” (Willis Santiago Guerra Filho5)

1 KAUFMANN, Arthur. Filosofia do Direito. Capítulo 13: “A validade do direito – direito de resistência – desobediência 
civil”, p. 313, Fundação Calouste Gulbenkian. Este autor sustenta o princípio da tolerância: “age de modo que o 
máximo de teu querer diminua a miséria humana” (misérias material e espiritual), com base no que chama de 
utilitarismo negativo.

2 GAROTINHO, Anthony. Uma política de segurança para o Rio de Janeiro. Arché Interdisciplinar. Faculdades 
Integradas Cândido mendes Ipanema, Ano VII, nº 19, 1998, p. 148.

3 Referência do Jornal do Brasil, de 4/11/86, extraído de RODRIGUES, José Augusto de Souza, Imagens da ordem 
e da violência no Estado do Rio de Janeiro, dissertação de mestrado, IuPERJ, 1993, em SENTO-SÉ, João Trajano. 
Imagens da ordem, vertigens do caos – o debate sobre as políticas de segurança pública no Rio de Janeiro nos anos 
80 e 90, Arché Interdisciplinar. Faculdades Integradas Candido mendes Ipanema, Ano VII, nº 19, 1998, p. 63.

4 RuBIO, David Sánchez. Derechos Humanos y Democracia. Absolutización del formalismo e inversión ideológica. 
Crítica Jurídica, Revista Latinoamericana de Política, Filosofia y Derecho nº 17, 2000, p. 287.

5 GuERRA FILHO, Willis Santiago. Fundamentos de epistemologia jurídica dos direitos humanos (na Constituição 
Federal Brasileira de 1998, por ocasião de seus 20 anos). Puc Viva, ano 9, nº 33, out./dez. 2008, disponível em 
www.apropucsp.org.br.
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“Há quem tenha passado pela experiência da loucura e proteste contra o estilo romântico 
do discurso antipsiquiátrico.” (Bento Prado Júnior6)

 “A pobreza não é simplesmente criminalizada, ela é gerida por essa lógica, 
em que um pobre, policial ou não, acaba sempre executando outro pobre. 
A esquerda punitiva lamentavelmente transforma a questão social em questão de polícia.” 
(manifesto do Núcleo de Assessoria Jurídica universitária Popular da uERJ – Grupo 
de Trabalho “Produzir Direitos”, 14 de julho de 20077)

“Las definiciones legales son poco útiles. En vista de la propensión de los abogados a 
fomentar los litígios, deberían haber rodeado grandes controvérsias a los intentos de 
definir que és droga y que és un alimento.” (Douglas N. Husak8)

“Aprieta aqui y se hincha allá” (Expressão popular)

Bem expõe as classificações doutrinárias Virgílio Afonso da Silva: sobre eficácia das normas 
constitucionais, sobre eficácia jurídica, aptidão para produzir efeitos jurídicos, e eficácia social, a 
efetividade, em crítica à classificação de José Afonso da Silva de normas de eficácia plena, limitada 
e contível9, com superação da classificação de direitos de defesa e direitos a prestação, ou ainda, 
classificações de “eficácia absoluta” ou “norma irregulamentável” com adoção da “dimensão objetiva 
dos direitos fundamentais” (Da Silva, 2009, p. 235)10.

A concepção de liberdades públicas que garantem apenas uma abstenção estatal dá lugar 
aos efeitos horizontais dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, aos direitos de 
proteção e aos direitos de organização e procedimentos (Da Silva, 2009, p. 236)11. Expõe método 
para justiciabilidade dos direitos constitucionais, sem deixar de atentar para a teoria dos custos dos 
direitos, em matéria de efetividade dos direitos sociais. Do Direito Constitucional tributário, tem-se a 
noção dos deveres fundamentais e sua relação com o custo dos direitos humanos. (NABAIS, 2009)12

Willis Santiago Guerra Filho veicula a dimensão processual dos direitos fundamentais, com 
base no “modelo Dreier-Alexy”, discorrendo sobre a fundamentação e complementação de conteúdo 
das normas constitucionais de direitos fundamentais (GuERRA FILHO, 2005 p. 41)13, intitulando-a 

6 PRADO JR, Bento. Conclusão. In: D’INCAO, maria Ângela (org.) Doença Mental e Sociedade. Uma discussão 
interdisciplinar. Graal. Rio de Janeiro, 1992.

7 MENDES, Alexandre & CAVA, Bruno. Revista Filosofia Política do Direito. Agon. A vida dos direitos, violência 
e modernidade em Foucault e Agamben. Coord. João C. Galvão Jr. & Renato Nunes Bittencourt & Willis Santiago 
Guerra Filho. Rio de Janeiro, 2008, p. 103.

8 HuSAK, Douglas N. Drogas y Derechos. Fondo de Cultura Econômica. México, 2001. p. 58.
9 A expressão contível também está em: JuSTEN FILHO, marçal. Eficácia das normas constitucionais (Relendo José 

Afonso da Silva); Revista Instituto dos Advogados do Paraná, 1981, p. 38-71. Este autor alude também às expressões: 
normas de eficácia irredutível, normas de eficácia redutível, normas de eficácia ampliável, e normas de eficácia 
inampliável.

10 DA SILVA, Virgílio Afonso. Direitos Fundamentais. Conteúdo essencial, restrições e eficácia. malheiros. São 
Paulo: 2009, p. 235.

11 DA SILVA, Op. Cit. p. 236.
12 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos: contributo para compreensão do Estado Fiscal 

Contemporâneo, Almedina, Coimbra: 2009.
13 GuERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. RCS, São Paulo: 2005, p. 41.
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de concepção epistemológica14 inclusiva (GuERRA FILHO, 2005 p. 36)15, valendo-se do princípio 
da proporcionalidade como “necessidade lógica e, até, axiológica” para o respeito de princípios 
tendentes a colidir, como o princípio estruturante do Estado de Direito e o princípio estruturante do 
Estado Democrático, com menção ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, todos 
do art. 1º da Constituição Federal, “C.F.”.

Em outra passagem, Willis Santiago Guerra Filho lavrou ser a ideologia democrática a embasar 
o ordenamento jurídico e o trabalho científico em dogmática jurídica, concebendo a democracia como 
realização do Estado de Direito (GuERRA FILHO, 1998, p. 204 e 205)16.

Willis Santiago Guerra Filho indica o saber diferenciado da filosofia da Grécia Antiga e a 
ordenação jurídica como ordenação do desejo antes de conceber os direitos fundamentais como 
princípios constitucionais especiais. Aponta para o sentido processual dos princípios, para uma 
epistemologia processual e para uma concepção pós-positivista, denominando-a de teoria possibilista 
do direito, com o intuito de “esclarecimento e realização” do Estado de Direito com Democracia 
(GuERRA FILHO, 2008)17. 

A noção de Estado de Direito (Rechstaat) cede à noção de Estado Constitucional (Verfassungstaat), 
na Alemanha, conforme michel Rosenfeld. Este autor concebe a democracia como regra majoritária 
e refere o direito antimajoritário, como em decisão de 1973 da Suprema Corte dos EuA, do direito 
fundamental, em algumas circunstâncias, a escolher ter aborto durante o primeiro trimestre da gravidez. 
Indica a origem do “Rule of Law”, na Inglaterra e o status jurídico dos direitos fundamentais no 
começo do século xIx nos EuA. Refere também a tradição do juiz de common law estar ao lado do 
povo contra o monarca e alude a garantia de equidade, considerando a maioria dos precedentes não 
serem determinativos, deixando caminhos para interpretação, não havendo previsibilidade. Aponta na 
sociedade pluralista o problema do reconhecimento de se levar em consideração todos os indivíduos 
e grupos (ROSENFELD, 2004)18.

Sobre a vinculação de direitos fundamentais entre particulares, Jorge Renato dos Reis refere: 
o art. 18. 1 da Constituição Portuguesa de 1976; a teoria da vinculação indireta por meio de cláusulas 
gerais; a teoria da vinculação direta, sobre igualdade de salário entre homem e mulher, na Alemanha; 
o art. 2 da Constituição da Itália; e a teoria dos deveres de proteção, vinculando o legislador ao respeito 
dos direitos fundamentais, e a negação desta teoria, em Suíça e EuA (REIS, 2005 p. 1497-1514)19.

14 A epistemologia consiste no “estudo da posição adequada exigida em relação a algo para estudá-lo” (HOFmANN, 
p. 24 apud:  GuERRA FILHO, 2001) GuERRA FILHO, Op. Cit. p. 24.

15 GuERRA FILHO, Op. Cit. p. 36.
16 GuERRA FILHO, Willis Santiago. Estatuto epistemológico da pesquisa em Direito. Notícia do Direito Brasileiro, 

Nova Série, nº 5, 1º Semestre de 1998, Ed. unB.
17 GuERRA FILHO, Willis Santiago. Apontamentos para uma teoria possibilista do Direito (como Teoria Filosófica 

Fundamental de Base Fenomenológica). In: ROCHA, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira & MEYER-PFLUG, 
Samantha Ribeiro. Lições de Direito Constitucional em homenagem ao Professor Jorge miranda. Rio de Janeiro: 
Forense, 2008.

18 ROSENFELD, michel. A identidade do sujeito constitucional e o Estado Democrático de Direito. Cadernos da 
Escola do Legislativo 12, jan./jun. 2004, disponível em: www.almg.gov.br. Acesso em: 07/12/2010.

19 REIS, Jorge Renato dos. A vinculação dos particulares aos direitos fundamentais nas relações interprivadas: breves 
considerações. In: LEAL, Rogério Gesta & REIS, Jorge Renato dos (org.). Direitos Sociais & Políticas Públicas. 
Desafios Contemporâneos. Edunisc, Santa Cruz do Sul, RS: 2005. Para apanhado da jurisprudência comparada, 
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Em matéria de vinculação de direitos fundamentais entre particulares, cabe reportar o 
RE 160.222/RJ, sobre revistas íntimas em fábrica de roupas femininas, o RE 158.215/RS, sobre a 
exclusão de dois cooperados sem o devido processo legal e o RE 201.819/RJ, sobre exclusão de sócio 
de união Brasileira de Compositores sem o devido processo legal (SOmBRA, 2007, p. 311-312)20.

Sobre o caráter restringível21, regulamentável e relativo dos direitos fundamentais, pode ser 
referido trecho de decisão do STF:

“Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam 
de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou 
exigências derivadas do princípio da convivência das liberdades legitimam, ainda que 
excepcionalmente, a adoção, por parte de órgãos estatais, de medidas restritivas das 
prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos 
pela própria Constituição” (mS 23.452)22.

Cabe a pergunta se uma associação23 de usuários de álcool e fármacos viola os direitos 
fundamentais ou os salvaguarda. Na discussão sobre legalização de bingos, aventou-se o cadastro 
de ludopatas. Seria admissível? Bastaria a obrigatoriedade de informação de risco de problemas 
emocionais e financeiros?

Propõe-se interpretação sistemática da Constituição Federal, “C.F.” e das Convenções 
Internacionais de Direitos Humanos:

sobre dignidade, educação, erradicação da pobreza e mandado de criminalização: art. 1º, 
art. 206, III; art. 3º, inc. III; art. 5º, incs. xLIII e inc. xLIV da C.F.; 

veja também: GARCÍA, Pedro de Vega. Dificultades y problemas para la construcción de un constitucionalismo de 
la igualdad (el caso de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales) In: PÉREZ LuÑO, Antonio-Enrique 
(coord.). Derechos humanos y constitucionalismo ante el tercer milênio. marcial Pons, madrid: 1996, págs. 265-280. 
Este autor refere a Sentença da Corte Suprema Argentina, caso Siri y Kot: “Hay ahora una categoría de sujetos que 
solo raramente conocieron los siglos anteriores: los consórcios, las asociaciones profesionales, las grandes empresas 
que acumulan un enorme poderío material y económico. Y no es discutible que estos entes colectivos representan 
uma fuerte amenaza contra los indivíduos y sus derechos fundamentales”. (CORTE SuPREmA ARGENTINA 
apud VEGA, 1996, p. 274). Há também o que se nomina de constitucionalização do direito privado (HESSE apud 
mATTOS, 2006, p. 207). Para o fenômeno da constitucionalização dos direitos no âmbito nacional e comparado, 
veja também: mATTOS, mauro Roberto Gomes de. Teoria da Constituição e a Constitucionalização dos Direitos. 
Revista Brasileira de Direito Constitucional, vol. 2, jan./jun., ESDC, São Paulo: 2006, p.181-219.Veja também para 
análise de jurisprudência comparada: FAVOREU L. & LUCHAIRE, F. & SCHLAICH, K & PIZZORUSSO, A. 
& ERMACORA, F. & GOGUEL, F. & RUPP, H.G. & ZAGREBELSKY, G. & ELIA, L. & OEHLINGER, T. & 
RIDEAU, J. & DUBOIS, L. & CAPPELLETTI, M. & RIVERO, J. Tribunales constitucionales europeus y derechos 
fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales, madrid: 1984.

20  SOmBRA, Thiago Luís Santos. O Supremo Tribunal Federal e a eficácia dos direitos fundamentais entre particulares. 
Revista do IASP, ano 10, nº 19, jan.-jun., RT, São Paulo: 2007. Veja também: CONCI, Luiz Guilherme Arcaro. Direitos 
fundamentais e direito privado, Claus-Wilhelm Canaris. p. 349-356; DO VALE, André Rufino. Drittwirkung de 
direitos fundamentais e associações privadas. p. 368-385; e STEINmETZ, Wilson. Direitos fundamentais e relações 
entre particulares: anotações sobre a teoria dos imperativos de tutela. p. 205-215, todos In: Revista Brasileira de 
Direito Constitucional, jan./jun., ESDC, São Paulo: 2005.

21  Veja também: mOREIRA, Eduardo Ribeiro. A teoria das restrições dos direitos fundamentais. Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, ano 17, out.-dez. nº 69, RT, 
São Paulo: 2009, p. 86-109. Este autor refere a impossibilidade de quebra de sigilo telefônico antes do advento da 
Lei  9.296/1996, p. 98.

22  DA SILVA, Op. Cit. p. 224 e 225.
23 Em madrid, há clubes sociais de cannabis. Veja também: < http://www.druglawreform.info/images/stories/

documents/dlr9s.pdf >.
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sobre responsabilidade do(a) Presidente(a), do Estado, intervenção federal e proposição de 
Ação Direta de Inconstitucionalidade pela Presidência da República: art. 85, inc. IV; art. 34, VII, b; 
art. 37, §6º, art. 103, I e § 4º da C.F.; 

sobre princípios das relações internacionais, direito à saúde, direito à cultura e direito dos índios: 
art. 4º, incs. VII e Ix, art. 196, art. 198, inc. III, art. 215, §1º, art. 216, inc. I e II, art. 231 da C.F.;

sobre dever comunicacional, intervenção do Estado na Economia e direitos fundamentais, 
art. 220, §4º, art. 173; e art. 5º, caput e incs. IV, VI, VIII, xIV, xVI, xVII, LIV, xI, IV, VI, x, xxVII, 
Ix, e § 2º, C.F.;

art. 5º §2º, C.F. c.c. arts. 1 e 5 b), Convenção pela Eliminação da Discriminação Racial, Decreto 
nº 65.810/1969 e Protocolo facultativo com reconhecimento de competência de Comitê Internacional, 
Decreto nº 4.738/2003; 

art. 5º §2º, C.F. c.c. Convenção sobre as Pessoas Portadoras de Deficiência, Decreto 
nº 6.949/2009; 

art.5º §2º, C.F. c.c. Convenção sobre direitos das crianças, Decreto 99.710/1990 e Protocolo 
Facultativo relativo ao envolvimento de crianças em conflitos armados, Decreto 5.006/2004 
c.c. Declaração sobre a proteção de mulheres e crianças em conflitos armados; 

art. 5º §2º, C.F. c.c. Declaração sobre os princípios fundamentais de justiça para as vítimas de 
delitos e do abuso de poder c.c. Protocolo Adicional às Convenções de Genebra relativo à proteção 
de vítimas dos conflitos armados, sem caráter internacional de 1977; 

art. 5º §2º c.c. art. 2  da Convenção sobre Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais de 2005, da uNESCO, Decreto nº 6.177/2007; 

art. 5º §2º c.c. arts. 1.2, 7.1, 8.1, 14.1 e 15.1, Convenção 169 da OIT, Decreto nº 5051/2004; 
c.c. art. 24.1, Declaração dos direitos dos povos indígenas, Decreto 7.056/2009; c.c. a medida Provisória 
nº 2.186 de 23 de agosto de 2001, com regulamentação do inciso II do §1º e § 4º do art. 225 da C.F., os 
arts. 1º, 8º, alínea “j”, 10, alínea “c”, 15 e 16, alíneas 3 e 4 da Convenção sobre Diversidade Biológica, 
Convenção da Biodiversidade;

com estudo de direito comparado: art. 16, Constituição da Colômbia e art. 19, Constituição da 
Argentina.

O art. 5º, inc. XLIII C.F. considera crime inafiançável o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins, igualmente a ação de grupos armados, inc. XLIV. O primeiro aludido artigo da Constituição 
Federal, em estudo dos debates constituintes24, guarda relação com a preocupação com as integridades 
24 Conforme solicitação realizada ao CEDI, Centro de Documentação e Informação da Câmara dos 

Deputados, CORPI, Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação, foram localizadas 35 
sugestões constituintes, o que sobreleva mencionar foi a aglutinação dos temas em sucessivas emendas, 
para inclusão de tipificações como o terrorismo, na Constituição Federal. Havia anteprojetos do relator, 
de subcomissões, de comissões temáticas e de projetos de Constituição. Como sugestão de pesquisa 
remanesce a Emenda 2038 do “Centrão”, aprovada na votação nº 15, em 1º turno, e votação nº 753, em  
2º turno. Como abaixo transcrito, duas subcomissões podem ser referidas como iniciais do relatório de 11/11/2010, 
disponível em: informa.cedi@camara.gov.br: 

 “O tema do inciso foi tratado na Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias, Ib, Art. 45, 
com a seguinte redação:

 ‘Art. 45 - A tortura, a qualquer título, é crime de lesa-humanidade, inafiançável e insusceptível de anistia e prescrição.
 § 1º – Considera-se tortura qualquer ato através do qual se inf lige, intencionalmente, dor ou sofrimento 

físico, mental ou psicológico a uma pessoa, com o propósito de obter informação ou confissão, para  
puni-la ou constrangê-la, ou a terceiros, com o consentimento ou tolerância de autoridade pública ou de outrem 
investido oficial ou oficiosamente de autoridade.
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física e psíquica diante da tortura. Ocorre que a proibição do comércio de drogas agrava justamente o 
que se criminaliza no mesmo artigo: tortura, aliciamento para o terrorismo e racismo pela subjugação 
cultural e econômica – há prática de racismo institucional por violação ao direito à segurança e o 
direito à igualdade aos serviços públicos, arts. 1 e 5 (b) da Convenção Internacional pela Eliminação 
da Discriminação Racial, vide Decretos Promulgadores, (art. 5º, §2º, C.F.) e Lei nº 12.288 de 2010, 
Estatuto da Igualdade Racial.

Há um dever de proibição para proteção da saúde, há um dever de proteção à integridade das 
pessoas, e há um dever de promoção da saúde (art. 196, C.F.), devendo o legislador ponderar em face 
das consequências sociais25 da norma proibitiva, com respeito aos direitos e garantias individuais, 
também do art. 5º, caput e incs. IV, VI, VIII, xIV, xVI, xVII, LIV, xI: segurança individual, opinião26, 
crença, culto, consciência, liberdades de expressão27, direito à informação28, reunião29, associação, 
devido processo legal, cátedra30, inviolabilidade de domicílio31 e cultura. 

 § 2º – Tais crimes serão apurados e julgados por denúncia da própria vítima, de seus parentes ou representantes 
legais, ou por representação da sociedade civil junto ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana.

 § 3º – A vítima terá direito a justa e adequada indenização, inclusive aos meios necessários à sua plena reabilitação
 § 4º – Em caso de morte, os dependentes ou herdeiros da vítima terão direito a indenização do Poder Público, 

assegurada a este ação de regresso contra os seus prepostos torturadores.
 § 5º – Nos casos de tortura cometida por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, a estas incumbe  

a indenização.
 O tema do inciso também foi tratado na Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, Ic, Capítulo 1, Art. 1º, 

VII, com a seguinte redação:
 ‘Art. 1o – São direitos e garantias individuais:
 VII – a integridade física e mental e a existência digna; a tortura e o tráfico de tóxicos constituem crimes 

inafiançáveis e insuscetíveis de anistia, substituição ou suspensão da pena, ou livramento condicional, 
ou prescrição, na forma da lei’”

 A pesquisa dos debates constituintes, em perspectiva originalista, pode ser enriquecida com o conceito de Constituição 
Simbólica de marcelo Neves, o que remanesce como sugestão acadêmica.

25 O objetivo deste estudo consiste em apontar o conf lito de direitos fundamentais e sua violação. Para 
além de uma discussão entre doutrinas apriorística e empírica do direito, o que importa dizer é que há  
o direito positivo e positivado, com aptidão de produzir efeitos e com efetividade, se há crise de legitimidade, 
ilegalismos, questão da eficácia social da norma, questão da sociologia do direito, para o problema de prognose e 
racionalização legislativas.

26 Como exortação, declaração de valor interpretativo, costume internacional, princípio implícito do regime democrático, 
cumpre referir a Declaração de 1948: “Art. XIX – Todo homem tem direito a liberdade de opinião e expressão; este 
direito inclui (sic) a liberdade, sem interferências, (...) procurar, receber e transmitir informações e ideias por 
quaisquer meios e independentemente de fronteiras”. Sobre o direito de informar, de se informar e de ser informado: 
SECLAENDER, Airton C. Leite. O direito de ser informado – base do paradigma moderno do direito de informação. 
Revista de Direito Público, nº 99, julho-setembro de 1991. 

27 Sobre a liberdade de expressão cultural: “uma vivência plena dos valores do espírito humano, em sua projeção 
criativa, em sua produção de objetos que revelem o sentido dessas projeções da vida do ser hurmano”. SILVA, 
José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 19ª edição, Ed. malheiros, p. 258. Para jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal, “STF”, em matéria de liberdade de expressão podem ser referidas: HC 83.125 e HC 
83.966.

28 Sobre o direito à informação do paciente portador de transtorno mental, livre acesso do paciente aos meios de 
comunicação, direito de receber informações sobre sua doença e tratamento, e acesso ao melhor tratamento 
consentâneo com sua necessidade: ARAÚJO, Alexandre Arnaut de. Poucas clínicas seguem rigorosamente a lei. 
Revista Consultor Jurídico, 23 de janeiro de 2010.

29 A Corte Interamericana dos Direitos Humanos considerou violado o direito de reunião de trabalhadores, no caso 
Baena Ricardo, Panamá, 2003. Para estudo histórico da liberdade de reunião no STF: Adi 1.969-5; RE 97.278-1; 
mS 20.219-0; RE 26.350 e RE 85.999.

30 HC 40.910-PE, STF.
31 De acordo com Cristiano ávila maronna, no âmbito privado o uso de drogas ilegais não constitui crime, uma vez 

inexistente a expansabilidade do perigo potencial.  “Isso porque a Lei nº 11.343/06 deixou de incriminar a conduta de 
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Os direitos da personalidade compreendem o direito ao nome, à identidade,  
à honra, à imagem, à intimidade, ao segredo, ao recato, à vida privada, às liberdades artística, literária, 
científica e de comunicação, à liberdade de pensamento, de consciência, de crença, ao direito de autor 
e à liberdade de expressão, art. 5º, incs. IV, VI, X, XXVII, IX C.F. 

Sobre o direito fundamental à felicidade, sustenta marcelo Souza Aguiar a seguinte noção: “(...) 
o evolver do direito à felicidade, no espaço público-institucional, somente ocorre em uma dimensão 
ética e comprometida com o projeto de felicidade alheio. Não se pode ser feliz em meio à infelicidade 
alheia – salvo a patologia do egoísmo, que contrasta com o princípio da solidariedade” (AGuIAR, 
2006, p. 113 e 114)32.

Antônio Chaves resenha Adriano de Cupis, do qual extrai de que o “interesse público relativo à 
integridade física somente parece digno de proteção quando a mesma integridade constitua condição 
de convivência normal” (CuPIS apud CHAVES, 1977). 

E sobre integridade física, afirma serem as finalidades curativas ou meramente estéticas da 
operação excludentes ao que se possa invocar por contrariedade aos bons costumes, à lei ou à ordem 
pública. “Tratando-se de operação de que não decorra diminuição permanente da integridade 
física, não há obstáculo à validade do consentimento: pode-se, pois, dispor validamente da própria 
integridade física, mediante consentimento à operação.” (CHAVES, 1977)33. O que se deve realçar 
são as finalidades curativas, meramente estéticas e a validade do consentimento. 

Com relação às atividades do boxe, do karatê, da luta livre, quem participa do embate consente 
às lesões, ainda que procure evitá-las, não podendo ter por alheiasà sua vontade. Refere ainda Antônio 
Chaves por auto-lesão o aborto provocado por si pela mulher. 

Distingue entre capacidade de direito e capacidade de exercício Ana Carolina Brochado Teixeira, 
sobre o “necessário discernimento para práticas dos atos da vida civil” (TEIxEIRA, 2008, p. 8), em 
estudo do art. 3º e do art. 1772 do Código Civil, com valorização da expressão da opinião da criança: 
art. 12 da Convenção Internacional dos Direitos das Crianças, de 1989. 

Refere o caso do juiz alemão Daniel Paul Schreber, quando em 1902 a Corte de Apelação 
suspendeu a interdição, concluindo-se a doença mental não comprometer a capacidade civil. Em 
“parâmetro personalista” (TEIxEIRA, 2008, p. 32), entende dever ser preservada a autonomia com 
inclusão social, seja no que se refere à prática de negócios jurídicos, seja no que se refere às decisões 
relativas aos aspectos existenciais de si próprio (TEIXEIRA, 2008, p. 19). Escreve sobre liberdade 
responsável, atrela autodeterminação à dignidade e conceitua:

utilizar local de que tem a propriedade, posse, guarda etc. ou consentir que outrem dele se utilize para uso de drogas 
ilegais, prevista como crime equiparado ao tráfico de drogas, na Lei nº 6.368/76 (art. 12, §12º, inciso II). Com isso, 
reconheceu a nova lei a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, que no Brasil possui assento constitucional 
(art. 5º, inciso X, da CF)”. mARONNA, Cristiano ávila. Em busca da racionalidade perdida. Boletim IBCCRIm 
nº 189, agosto/2008. Leonardo Pereira martins escreve sobre devido processo legal, inviolabilidade de domicílio 
e direito fundamental da personalidade, com base em estudo de intercepção sonora e referência ao BVerf, 1 BvR 
2378/98 de 3/03/2004, sobre as distinções Eingriff, intervenção e Ausgestaltung, conformação. mARTINS, Leonardo 
Pereira. Crime organizado, terrorismo e inviolabilidade de domicílio: sobre o controle de constitucionalidade de 
novas regras do direito processual alemão e sua relevância para a interpretação do art. 5, XI da CF. RT/Fasc. Pen. 
Ano 93 v. 824 jun. 2004, p. 401-437.

32 AGuIAR, marcelo Souza. O direito à felicidade como direito humano fundamental. Revista de Direito Social v. 31, 
Notadez, São Paulo: 2006, p. 113 e 114.

33 CHAVES, Antônio. Direitos de personalidade. Direitos à vida, ao próprio corpo e às partes do mesmo 
(transplantes) – esterilização e operações cirúrgicas para “mudança de sexo” – direito ao cadáver e  
às partes do mesmo. Justitia, vol. 98, 1977.
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“Discernimento significa possibilidade de exercer escolhas de forma responsável, apresentando 
condições psíquicas de arcar com as consequências dos seus atos” (TEIxEIRA, 2008, p. 17). Sobre 
teoria do discernimento, cabe mencionar o estudo menores e Loucos em Direito Criminal, de Tobias 
Barreto (BARRETO, 2003)34.

A Lei 11.343/2006 estabelece por princípio o respeito à autonomia e à liberdade, no art. 4º, I. 
Esta lei prevê a redução da vulnerabilidade, no art. 5º, I, consistindo atividades de prevenção do uso 
indevido de drogas, as redutoras dos fatores de vulnerabilidade e risco, art. 18. 

Conforme o art. 19, inc. VI, da Lei 11.343/2006, o retardamento do uso e a redução de riscos 
são tidos como resultados desejáveis da atividade preventiva do uso indevido de drogas.

Há política nacional do ministério da Saúde de atenção integral a usuários de álcool e outras 
drogas e as Portarias 1028/2005 mS/Gm e 1190/2009 mS/Gm (Plano Emergencial de Ampliação 
do Acesso ao Tratamento e Prevenção em álcool e outras drogas no SuS) estabelecem medidas de 
redução de danos. 

Há lei de saúde mental, Lei 10.216/2004, inclusive para população indígena, por meio da Portaria 
2.759/2007 mS, com diretrizes para atenção integral à saúde mental dos povos indígenas. 

O Decreto 6.117/2007 dispõe sobre redução de uso indevido de álcool e associação com 
violência e criminalidade; o Decreto 2.018/96 regulamenta a propaganda de fumígenos35, bebidas 
alcoólicas, medicamentos, terapias e agrotóxicos; o Decreto nº 7053/2009 institui a política nacional 
para a população em situação de rua, com Comitê Intersetorial de Acompanhamento; e o Decreto 
7.179/2010 c.c. mP 498/2010 institui o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack36 e outras Drogas, 
com Comitê Gestor. 

Foram criados CAPSad 24 horas, Casas de Acolhimento Transitório, Programas de Educação 
para o Trabalho, Núcleo de Apoio à Saúde da Família e consultórios de rua, com regulamentação dos 
serviços hospitalares de referência para álcool e outras drogas, Portaria mS 2842/2010.

34 BARRETO, Tobias. Menores e Loucos em Direito Criminal. História do Direito Brasileiro. Senado Federal, Brasília: 2003.
35 Em matéria de fumígenos, cabe reportar a Comissão Nacional para o Controle do uso do Tabaco, de 

1999, Decreto nº 3136, e, em 2003, a Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro para 
o Controle do Tabaco e de seus Protocolos (CONICQ), Decreto nº 5658/2006. Deve ser mencionado o  
art. 5º, letra b desta Convenção, para implementação de medidas legislativas e administrativas. Igual menção deve 
ser feita à Lei Federal nº 9294/96, à Portaria Gm/mS 2169/1994 e ao art. 28 da CLT: ”São deveres dos estivadores: 
(...) não andar armado, não fumar no recinto do trabalho nem fazer uso de álcool durante o serviço”. CAETANO, 
Flávio Crocce & FIGUEIREDO, Marcelo & GALINDO, Auria Belo. Consulta à ACT – Aliança de Controle do 
Tabagismo, 2007. Deve ser mencionado o art. 6º da Lei de Fumígenos do Estado de São Paulo, Lei 13.541:

 “Artigo 6º - Esta lei não se aplica:
 I – aos locais de culto religioso em que o uso de produto fumígeno faça parte do ritual;
 II – às instituições de tratamento da saúde que tenham pacientes autorizados a fumar, pelo médico que os assista;
 III – às vias públicas e aos espaços ao ar livre;
 IV – às residências;
 V – aos estabelecimentos específica e exclusivamente destinados ao consumo no próprio local, de cigarros, 

cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, desde que 
essa condição esteja anunciada, de forma clara, na respectiva entrada.Parágrafo único – Nos locais indicados 
nos incisos I, II e V deste artigo deverão ser adotadas condições de isolamento, ventilação ou exaustão do ar, que 
impeçam a contaminação de ambientes protegidos por esta lei”.

36 O crack resulta da proibição do comércio de cocaína; nesse sentido: http://coletivodar.wordpress.com/2010/10/14/
entrevista-exclusiva-pedro-gabriel-delgado-fala-sobre-crack/. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq/mCT) conta com o Edital 41/2010 para pesquisas no tema.
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Sobre a limitação temporal do comércio de bebidas alcoólicas, o STF decidiu na SS 2182/DF, 
em 15 de fevereiro de 2003, Rel. min. marco Aurélio: “Regular-se a venda de bebida alcoólica a 
certo horário, sob motivação de pretender-se evitar a criminalidade, é passo demasiadamente largo, 
que não se coaduna com o Estado de Direito, no qual predomina a liberdade”.

A embriaguez pode ser classificada em: forma comum, com as fases de excitação, ebriedade 
e pré-coma; forma comatosa; forma convulsiva; forma alucinatória; forma delirante e forma maníaca 
(GARCIA, 1945, AMARK, 1951, KAPLAN & SADOCK, 1975 apud FRANÇA, 1979, p. 95 e 96)37.  

A embriaguez também pode ser classificada em: acidental, culposa, completa, plena, completa 
proveniente de caso fortuito, completa proveniente de força maior, deliberada, voluntária, procurada, 
habitual, inveterada, fortuita, incipiente, incompleta, letárgica, comatosa, patológica e preordenada 
(FRANÇA, 1979, p. 100-102)38.  

Há a embriaguez indígena, em que os excessos de cauim circunscrevem-se em rituais 
(SZTuTmAN, 2008, p. 226)39, com fermentação realizada pelas mulheres do caxiri para o Turé e há o 
consumo inadequado, contexto de desunião e brigas com bebidas compradas na cidade (DIAS, 2008, 
p. 211)40.  Na história antiga, o “significado de simpósio é simplesmente ‘beber juntos” (CARNEIRO, 
2010, p. 36)41.

No Livro VII, de Ética a Nicômanos, de Aristóteles, sobre a embriaguez, podem ser referidas 
as disposições morais da incontinência e da bestialidade. Relaciona-se moderação com continência 
dos desejos e menciona-se o discernimento, inclusive para ações incontinentes. “É claro, então, 
que podemos considerar que as pessoas incontinentes estão numa condição idêntica à das pessoas 
adormecidas, loucas ou embriagadas”.42 

Sobre o exame toxicológico para concursos públicos, deve-se considerá-lo admissível somente 
se houver correlação lógica do fator de discrímen para aferição de específica capacidade, relacionada 
com a função pública; de outro modo, deve ser interpretado como invasão de privacidade, e, em caso de 
dependência, como o do alcoolista; o caso é de licença para tratamento, e não justa causa ou dispensa 
a bem do serviço público. 

37 FRANÇA, R. Limongi. Enciclopédia Saraiva do Direito. Edição Comemorativa do Sesquicentenário da Fundação 
dos Cursos Jurídicos no Brasil, nº 31, Saraiva, São Paulo: 1979, p. 95 e 96.

38 FRANÇA, Op. Cit. p. 100-102.
39 Existem as noções do cauim doce, como alimento, e do cauim azedo, mais alcoólico, “ingerido em excesso e 

de barriga vazia”. SZTuTmAN, Renato. Cauim, substância e efeito: sobre o consumo de bebidas fermentadas 
entre os ameríndios. In: Drogas e Cultura: novas perspectivas. LABATE, Beatriz Caiuby & GOULART, Sandra 
& FIORE, Maurício & MACRAE, Edward & CARNEIRO, Henrique (orgs). Edufba e Fapesp, Salvador: 2008, 
p. 226). A discussão em ciências humanas, além de reforçar os aspectos simbólicos, para além do constatável 
farmacologicamente, aponta para a importância do contexto de uso, da pauta de comportamento, do padrão de 
consumo e do controle social.

40 Entre os uaçá há “noção culturalmente construída de quantidade, de situações e espaços adequados para beber, 
de atitudes que podem ser tomadas e outras que devem ser evitadas”. (DIAS, Laércio Fidelis. Usos e abusos de 
bebidas alcoólicas segundo os povos indígenas do Uaçá. In: Drogas e Cultura: novas perspectivas. LABATE, Beatriz 
Caiuby & GOULART, Sandra & FIORE, Maurício & MACRAE, Edward & CARNEIRO, Henrique (orgs). Edufba 
e Fapesp, Salvador: 2008, p. 214.

41 CARNEIRO, Henrique. Bebida, Abstinência e Temperança na História Antiga e Moderna. Senac, São Paulo: 2010, p. 36.
42 Aristóteles. Ética a Nicômanos. / Aristóteles; tradução de mário da Gama Kury – Brasília: Ed. universidade de 

Brasília, 1985, 4ª Edição, 2001, p. 133.
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Como lançado por marcelo Figueiredo, em matéria de probidade administrativa, sobre o 
fato da conduta da vida privada de servidores poder influenciar nos cargos públicos com causa de 
demissão, em França: “(...) o professor primário que foi demitido por ter começado a beber em 
função de decepção amorosa em uma cidade onde lecionava. Assevera, contudo, que o professor não 
se apresentava alcoolizado em sala de aula. Todavia, o aludido Conselho (sic de Estado) entendeu 
como presente a figura do mauvaise influence, exonerando-o” (BRAIBANT, 1984, p. 397-402 apud 
FIGuEIREDO, 1999, p. 54)43. Refere também o caso Trottoir, sobre moralidade pública, HC 59.518, 
STF (FIGuEIREDO, 1999, p. 36)44.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 3ª Turma, Ap. cível 478.166-PR, determinou à união 
a rotulagem de todas as bebidas alcoólicas produzidas ou comercializadas no território nacional e o 
alerta em expressão gráfica de que “o álcool pode causar dependência e, em excesso, é prejudicial à 
saúde”, bem como exigiu da ABRABE (Associação Brasileira de Indústrias e Bebidas) a expedir essa 
informação a seus associados (FIGuEIREDO, 2008, p. 298)45.

A Lei do Estado de São Paulo, 12.258/06, definiu os direitos fundamentais dos dependentes, 
a exemplo da garantia de não exclusão de escolas, centros esportivos e acesso a tratamentos que 
respeitem sua dignidade, permitindo sua reinserção social e garantia de vacinação contra hepatite B. 

A convivência, alimentação no horário, redução da compulsão/descontrole, retardamento do 
prazer, prevenção de transmissão de doenças, diminuição do comportamento de risco, e superação 
do prejuízo/dificuldade em honrar compromissos são medidas de redução de danos. A Lei do Estado 
de São Paulo 12.637/07 determina a instalação de bebedouros de água potável, em local visível, nas 
danceterias e casas noturnas.

Foram criadas, em 2002, pelas Portarias 336 e 189 do ministério da Saúde, os Centros de Atenção 
Psicossocial para atendimento de crianças e adolescentes (CAPSi) e para portadores de transtornos em 
decorrência do uso e dependência de substâncias psicoativas (CAPSad) (ARANTES, 2008, p. 41)46.

2. o DirEiTo pEnal Simbólico E oS DirEiToS DoS uSuárioS DE álcool E fármacoS 

Marcelo Neves conceitua legislação simbólica como produção de textos com referência 
normativo-jurídica, porém com finalidades não especificamente normativo-jurídicas (NEVES, p. 32)47. 

A Legislação simbólica pode ser caracterizada: confirmação de valores sociais; demonstração de 
capacidade de ação do Estado; e adiamento da solução de conflitos sociais através de “compromissos 
dilatórios” (KINDERmANN, 1988 apud NEVES, p. 34). 

43 FIGuEIREDO, marcelo. O controle da moralidade na Constituição. malheiros, São Paulo: 1999, p. 54.
44 FIGuEIREDO, Op. Cit. p. 36.
45 FIGuEIREDO, marcelo. O Controle das políticas públicas pelo poder judiciário, Caderno de Soluções Constitucionais, 

Coleção Soluções Constitucionais, Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas, São Paulo, malheiros: 
2008, p. 298.

46 ARANTES, Esther maria de magalhães. Pensando a psicologia aplicada à Justiça. In: GONÇALVES, Hebe Signorini 
& BRANDÃO, Eduardo Ponte. Psicologia Jurídica no Brasil. Nau, Rio de Janeiro: 2008, p. 41.

47 NEVES, marcelo. A Constitucionalização Simbólica. Ed. Acadêmica, São Paulo: 1994.
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Em comentário à lei seca dos Estados Unidos, afirma a legislação simbólica destinar-se à 
afirmação de valores sociais como meio de diferenciar grupos e respectivos interesses (NEVES, p. 36). 

Marcelo Neves refere a tese de Gusfield em não haver preocupação com a eficácia instrumental 
da lei, mas sim por meio da legislação em adquirir maior respeito social e símbolo de status. A vitória 
legislativa teria funcionado simbolicamente como ato de deferência para os vitoriosos e de degradação 
para os perdedores no conflito entre protestantes/nativos e católicos/imigrantes, “sendo irrelevantes 
os seus efeitos instrumentais” (GuSFIELD, 1986, p. 23 apud NEVES, p. 35). 

 Refere igualmente a reação simbólica por conta de pressão pública por reformas legislativas 
no direito penal para atitudes estatais mais drásticas contra determinados crimes (SHILD, 1986, 
p. 198 apud NEVES, p. 38).

Acerca do direito penal simbólico, Alberto Toron também consignou tratar-se de reação social 
simbólica a encobrir os fatores sociais criminógenos; ao se incrementar os mecanismos de repressão 
produz-se a falsa imagem de que o reforço do poder repressivo consiste na resposta adequada ao delito e não do 
crime corresponder a fatores sociais a que se deve fazer frente com políticas sociais, não restando outra saída que 
“la reacción social-institucional enérgica” (BASOCO apud TORON, 1996, p. 93)48.

Sobre o direito penal como meio de autoengano escreve Theodomiro Dias Neto. Alude à 
expressão “política como espetáculo”, de Alessandro Baratta, e à legislação penal como tecnologia de 
poder em que se barganha ilusão de segurança por voto, em uma relação teatral entre ator e público, 
formada entre político e cidadão, sem deixar de mencionar a demanda punitiva. 

“Produzindo leis, aumentando penas, restringindo garantias, o sistema se mostra em sintonia 
com a demanda punitiva da sociedade e se desonera do peso de sua incapacidade de afrontar o 
problema. Nada contra que se discuta ‘maioridade penal’. Não há temas proibidos na democracia. 
Impressiona, contudo, a forma como a sociedade se vale do direito penal para se distanciar de seus 
conflitos, relegando-os à instância policial. (...) O discurso sobre os conflitos sociais deforma-se em 
discurso sobre a criminalidade” (NETO, 2003)49.

De Leonardo Sica, recolhe-se ser o fracasso das políticas governamentais na área social o fato do 
Estado atribuir à norma penal papel ampliado, como forma de se restabelecer a confiança institucional 
(BARATTA apud SICA, 1998, p. 110)50.

A advogada e mestranda michele Cia sustenta a inconstitucionalidade do direito penal simbólico, 
afirmando o direito penal possuir menos custos de implantação que outros mecanismos jurídico-administrativos. 
Os efeitos sobre a opinião pública são de efeito em curto e médio prazo, garantindo a confiança da população 
no funcionamento do ordenamento jurídico. A eficiência do direito penal simbólico incide “no âmbito 
psicológico-social dos sentimentos de insegurança” (SáNCHEZ apud CIA, 2007, p. 21)51. 

48 TORON, Alberto Zacharias. Crimes Hediondos. O mito da repressão penal. Um estudo sobre o recente percurso 
da legislação brasileira e as teorias da pena. Revista dos Tribunais, São Paulo: 1996.

49 NETO, Theodomiro Dias. O direito penal como meio de autoengano. Tendências e Debates, Folha de São Paulo. 
São Paulo, 15 de dezembro de 2003.

50 SICA, Leonardo. O caráter simbólico da intervenção penal na ordem econômica. Revista do Instituto dos Advogados 
de São Paulo. Nova Série, ano 1, nº 2, julho-dezembro. Revista dos Tribunais, São Paulo: 1998, p. 105-116.

51 CIA, michele. Simbolismo Penal. In: BORGES, Paulo César Côrrea (coord.) O princípio da igualdade na perspectiva 
penal. Temas Atuais. uNESP, São Paulo: 2007, p. 11-31.
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O propósito do legislador consiste em forjar boas impressões na população (GOMES & 
BIANCHINI, 2002, p. 102 e 105 apud CIA, 2007, p. 21)52. Comenta a criação das leis de tortura e 
remédios falsificados53.

Para os efeitos do direito penal simbólico, elenca: a satisfação de necessidade social diante 
de problema não solucionado; demonstração de Estado forte; apaziguamento de reações emocionais; 
manifestação de vigência de opção ética; disseminação de sentimento de segurança infundado; 
demonstração de força coativa do poder público com ocultação da ausência de instrumentos de 
intervenção social eficazes; e demonstração de rapidez do legislador (CIA, 2007, p. 26)54.

Implementa-se estratégia desenvolvida por meio de ações a pessoas que não conseguem ou não 
querem interromper o uso de álcool e drogas. Há distinção entre drogas leves e pesadas, em outros 
países. Como prática preventiva à hepatite e à AIDS, entre usuários de drogas injetáveis, relata-se 
medidas de redução de danos na década de 80, na Europa, Austrália e Estados unidos, e prescrição 
médica de opiáceos, a receita controlada, a dependentes destas drogas em 1926, na Inglaterra55.

Tarcísio Mattos de Andrade afirma não ser conceito de consenso: “trata-se de ações que visam 
minimizar riscos e danos de natureza biológica, psicossocial e econômica provocados ou secundários ao 
uso/abuso de drogas sem necessariamente requerer a redução de consumo de tais substâncias. Tais ações 
se orientam por três princípios básicos: o pragmatismo, a tolerância e a diversidade” (ANDRADE, 2004)56.

Afirma se tratar de serviço de educação para autocuidados com a saúde, a inclusão, entre 
passageiros, de motorista que não beba e possa dirigir com segurança, o uso de cinto de segurança 
e o uso de adesivos de nicotina, orientação que pode ser realizada por meio de agentes comunitários 
de saúde, o que é um princípio constitucional da saúde: a participação. Propicia condição segura e 
protegida de uso, com medidas sanitárias, de biosegurança, terapias de manutenção ou substituição, 
com programa de troca de seringas, evitando a contaminação, o cometimento de crimes para 
sustentação do vício, preservando-se a autonomia do paciente, direito do paciente a tratamento 
consentâneo com sua dignidade, questão de bioética, dever do médico57, à opção menos dolorosa, 
com inclusão social.

52 CIA, Op. Cit. p. 21.
53 São tidos como exemplos de leis penais simbólicas a Lei de Tortura, depois de imagens de tortura 

filmadas, Lei 9.455/97 e a Lei 9.677/98, após divulgação de escândalo de remédios falsificados, com 
elevação à categoria de hediondos, com a Lei 9.695/98 (GOMES & BIANCHINI, 2002, p. 105-6,  
110-1; AmARAL, 2003, p. 155 apud CIA, 2007, p. 25). CIA, Op. Cit. p. 25.

54 CIA, Op. Cit. p. 26.
55 ANDRADE, Tarcísio mattos. Redução de danos: um novo paradigma? Drogas: tempos, lugares e olhares sobre seu 

consumo. In: TAVARES, Luiz Alberto (Coord.) Edufba, Cetad/uFBA, Salvador, 2004.
56 ANDRADE, Op. Cit. p. 87.
57 “Resolução CFM nº 1931/09 (...) É vedado ao médico: Art. 22. Deixar de obter consentimento de paciente ou de seu 

representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de 
morte. Art. 23. Tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desrespeitar sua dignidade ou discriminá-lo de 
qualquer forma ou sob qualquer pretexto. Art. 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir 
livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. Art. 25. Deixar de 
denunciar prática de tortura ou de procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis, praticá-los, bem como ser 
conivente com quem as realize ou fornecer meios, instrumentos, substâncias ou conhecimentos que as facilitem. 
(...) Art. 28. Desrespeitar o interesse e a integridade do paciente em qualquer instituição na qual esteja recolhido, 
independentemente da própria vontade.” Disponível em: www.cremerj.org.br/downloads/241.PDF, acesso em: 
25/08/2010.
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Segundo estudo da uFRJ e uNB58, reconhece-se, na OmS, a redução de danos59 como medida 
eficaz de prevenção; recomenda-se, pela UNAIDS, e relata-se o dissenso entre os países na Sessão 
Especial da Assembleia Geral da ONu, em 2008. Refere-se o art. 3, item 4, letra a da Convenção 
Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas de 1988, Decreto 154/1991, sobre 
proporcionalidade das sanções. 

Este estudo pervaga as Convenções de 1961, 197160 e 1988, a noção de responsabilidade 
compartilhada entre países e a supremacia dos tratados internacionais de direitos humanos sobre as 
convenções internacionais de controle penal de drogas, diante da superlotação de prisões com pequenos 
traficantes pobres, com opção de descriminalização de quantidades definidas em lei, esclarecendo a 
composição da Comissão sobre Entorpecentes, órgão diretor do Escritório das Nações unidas para 
Drogas e Crime, ter sido estabelecida pelo Conselho Econômico Social, havendo Junta Internacional 
de Fiscalização de Entorpecentes.

“(...) pode-se dizer que o sistema das Nações Unidas se sustenta nos seguintes 
pontos: i) é um modelo uniforme de controle que submete as substâncias proibidas a 
um regime internacional de interdição, sendo o seu uso terapêutico bastante restrito;  
ii) defende-se a criminalização do uso e do comércio, com opção primordial pela pena de prisão; 
(iii) o tratamento e a prevenção ao uso de drogas ilícitas não é priorizado; (iv) rejeição de alternativas, 
dentre elas as medidas de redução de danos, como a troca de seringas; (v) não reconhecimento de 
direitos das comunidades e povos indígenas em relação ao uso de produtos tradicionais, como a folha 
de coca, diante da meta de erradicação das plantações e da cultura tradicional” (RODRIGUES & 
CASTILHO & VARGAS & BATISTA & PRADO & JAPIASSU, 2009, p. 22)61.

Da dogmática penal, inferem-se as teorias do risco permitido e do perigo proibido62. Há o 
princípio do respeito às autonomias culturais e opção pela descriminalização: “o princípio do respeito 
às autonomias culturais traduz-se na impossibilidade de se criminalizar condutas aceitas socialmente, 
em culturas minoritárias. Em outras palavras, a lei penal não deve incluir proibições que violentem 
aquilo que é culturalmente aceito” (BARATTA, 1987 apud CERVINI, 1995)63. 

Damásio expõe propostas de descriminalização, não devendo ser penalizados: “comportamentos 
que, dentro de diversos grupos da comunidade, recebem diferente tratamento moral; (...) condutas em 
relação às quais a ameaça penal se mostra inoperante; (...) condutas que só são praticadas em casos 

58 RODRIGUES, Luciana Boiteux & CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer de & PRADO, Geraldo Luiz Mascarenhas & 
JAPIASSU, Carlos Eduardo Adriano (colaborador). Série Pensando o Direito. Sumário Executivo Relatório de Pesquisa 
“Tráfico de Drogas e Constituição. Um estudo jurídico-social do art. 33, da Lei de Drogas diante dos princípios 
constitucionais-penais”. unB, uFRJ, Brasília, Rio de Janeiro, Julho de 2009, disponível em: www.mj.gov.br/.

59 Oportuna é a indagação do alcance e sentido do art. 12-2 “c” – obrigação internacional do Estado de medidas 
assecuratórias de prevenção e tratamento de doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras – do Pacto 
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. WEIS, Carlos. Direitos Humanos Contemporâneos. 
malheiros, São Paulo: 1999.

60 Decreto nº 78.992/1976.
61 RODRIGUES & CASTILHO & VARGAS & BATISTA & PRADO & JAPIASSU, Op. Cit. p. 22.
62 Para a noção de perigo como proximidade do dano, vide: MARQUES, Daniela de Freitas. Sistema Jurídico-Penal 

do Perigo Proibido e do Risco Permitido. Sergio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 2008, p. 13, 23 e 276.
63 CERVINI, Raúl. Os processos de descriminalização. 2ª Edição revista da tradução. Ed. Revista dos Tribunais, 2002, 

1ª Edição, 1995, São Paulo, p. 163.
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de desequilíbrio psíquico ou moral; condutas que a maioria da população não considera reprovável”, 
concluindo por descriminalização de: anúncio de meio anticoncepcional, adultério64, vadiagem, 
mendicância, toxicomania, dentre outros (DAMÁSIO, 1978)65. A mendicância foi descriminalizada 
pela Lei 11.983/2009 (CABETTE, 2010)66 e há proposta de cadastramento dos flanelinhas, conforme 
requisitos de ficha limpa, da Lei 6.242/1975 (BRANDALISE & MACHADO, 2010)67.

Há a noção de que a autolesão não constitui ofensa a terceiros ou não representa um perigo para 
a saúde pública. No México, o porte do farmacodependente havia sido despenalizado e recentemente 
editou-se lei com critérios mais objetivos para a descriminalização do usuário. Os sofrimentos psíquicos 
tanto do usuário em situação de dependência, quanto da mulher que aborta, afora os danos físicos com 
risco de morte, já são uma pena, casos de descriminalização e perdão judicial. 

As Cortes Constitucionais já decidiram sobre o usuário: livre desenvolvimento da personalidade, 
contanto que não prejudique o entorno familiar e social (Colômbia68), liberdade – esfera constitucional 
da vida privada e intimidade (Argentina69), e julgou-se que o legislador não dispunha de informações 
científicas aptas à liberação do consumo70 (Alemanha). Luciana Boiteux de Figueiredo Rodrigues 
afirma a postura da Procuradoria, na Alemanha, pela não punibilidade do uso pessoal de pequena 
quantidade, na ausência de danos às outras pessoas (RODRIGuES, 2006)71.  

Já houve descriminalização judicial no Brasil, por considerar a esfera constitucional da liberdade, 
autonomia moral do indivíduo e violação da isonomia, por serem álcool e tabaco comercializados 
(Apelações Criminais nº 01113563.3/0-0000-000 e nº 993.07.126537-3, Relatoria de José Henrique 
Rodrigues Torres, TJ-SP). mais decisões podem ser referidas: Processo nº 4851, 8ª Vara Criminal, 
RJ, 31 de maio de 1988 e Conselho Permanente de Justiça para o Exército, da 2ª Auditoria da  
1ª Circunscrição Judiciária militar – Processo nº 17/95-5, em 07 de agosto de 199672. 

64 A Lei 11.106 de 2005 descriminaliza o adultério. Veja também: ICIZUKA, Abílio de Castro & ABDALLAH, Rhamice 
Ibrahim Ali Ahmad. A trajetória da descriminalização do adultério no direito brasileiro: uma análise à luz das 
transformações sociais e da política jurídica. Revista Eletrônica Direito e Política, Itajaí v. 2 nº 3, 3º quadrimestre, 
2007, disponível em: www.univali.br/direitoepolítica, acesso em: 03/01/2011.

65 DAmáSIO, E. de Jesus. Descriminalização, Revista Informação Legislativa, a. 15 nº 59, jul./set. 1978, disponível 
em www.senado.gov.br, acesso em 26/10/10.

66  CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Mendicância: revogação e repercussões no Direito Penal e processo penal. Carta 
Forense, fevereiro de 2010.

67 BRANDALISE, Vitor Hugo & MACHADO, Renato. Promotoria quer regularizar f lanelinha. Jornal 
o Estado de São Paulo, dia 21 de julho de 2010.

68 <http://www.lfg.com.br/artigos/Blog/Decisao_Colombia.pdf>.
69 <http://edant.clarin.com/diario/2009/08/25/um/marihuana.pdf>.
70 Conforme voto do min. Gilmar mendes, STF, na Adi 3.112/DF, na p. 471, sobre o controle de constitucionalidade 

de leis penais em referência à jurisprudência alemã BVerfGE 90, 145.
71 Em referência a artigo DAVIES, Owen. Has Germany decriminalized Cannabis? www. Drugtext. Org é o que 

sustenta a autora. RODRIGUES, Luciana Boiteux de Figueiredo. Controle penal sobre as drogas ilícitas: o impacto do 
proibicionismo no sistema penal e na sociedade. Orientador Prof. Dr. Sérgio Salomão Schecaira. Tese de Doutorado, 
2006, usp, p. 108-109. Há notícia sobre a situação no país, Der Spiegel, 24/05/2010, Berlin, na Alemanha, deve 
flexibilizar as leis de porte de maconha: http:// noticias.uol.com.br/midiaglobal/derspiegel/2010/05/24/berlim-na-
alemanha-deve-flexibilizar-as-leis-de-porte-da-maconha.jhtm, em que se afirma, na Holanda, os indivíduos possuírem 
direito de posse de apenas 5 gramas, sem risco de processo; na Bélgica, 3 gramas, enquanto na República Tcheca, 
permite-se aos indivíduos plantarem cannabis ou carregarem até 20 cigarros de maconha.

72 Disponíveis em: <http://www.leapbrasil.com.br/jurisprudencia>. Acesso em: 14/12/2010.
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Sobre o uso indevido de remédio, pode ser referida decisão absolutória, AC 59.231, Rel. Dínio 
Garcia, TJ-SP de 1973 (GOmES,1997)73. Outras decisões já haviam descriminalizado o cloreto de etila, 
por ter sido classificado como insumo químico e retirado de lista da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária74. O STF decidiu e aplicou a lei civil para militar denunciado por três cigarros de cannabis, 
a operar efeitos de desprisionalização, no HC 92.96175.

mireille Delmas-marty leciona, conforme relatório do Conselho da Europa, tratar-se a 
descriminalização de jure o “reconhecimento de um direito legítimo a um modo de vida que era 
anteriormente contrário à lei”, referindo a “política de tolerância” e a “política de resignação” em 
face dos crimes de poder econômico (DELmAS-mARTY, 2004,p. 395)76.

A Justiça Terapêutica, conforme James M. Cooper, tem por definição o estudo do impacto 
da lei na vida emocional e no bem estar psíquico do cidadão, com vista à autodeterminação, pois a 
participação no processo é considerada terapêutica, daí a importância do direito de voz, “the voice a 
patient has concerning his or her treatment” (COOPER, 1999)77, em artigo em que busca relacionar 
justiça terapêutica com o direito internacional, a exemplo do direito de voz de associações civis em 
organizações internacionais78.

A relação homoafetiva foi considerada crime de perigo à subsistência da espécie humana79 no 
século xIx, depois catalogado internacionalmente como doença até 1990, e hoje, considera-se direito da 
personalidade, direito humano à livre orientação sexual. O Tribunal Europeu considerou desproporcional 
as consequências do processo penal para proteger a moral, incompatível a incriminação penal da relação 
homoafetiva com o princípio do respeito da vida privada, art. 8º, CESDH (DELmAS-mARTY, 2004, 
p. 398)80. O Tribunal Constitucional da Espanha, em 1994, concedeu pensão de seguridade social, 
“pensión de viudedad”, considerando a família como realidade social, união de fato, estável, afetiva, 
de casal, como exercício da liberdade nupcial, e há referência à ST 53/1985, sobre “autodeterminación, 
consciente y responsable de la propria vida” (BEAmONTE, 1998)81. 

73 GOmES, Geraldo. Drogas – breves anotações, narcóticos, anestésicos, alucinógenos, hipnóticos, 
sedativos e excitativos. Revista Brasileira de Ciências Criminais, ano 5, nº 19, julho-setembro, 1997, 
Ed. Revista dos Tribunais.

74 HC 94.397, STF.
75 Decisão análoga pode ser referida no HC 90125, STF.
76 DELmAS-mARTY, mireille. Os grandes sistemas de política criminal. manole, Barueri: 2004, p. 395.
77 COOPER, James m. State of the Nation: therapeutic jurisprudence and the evolution of the right of self-determination 

in international law. Behavioral Sciences and the Law, nº 17, 1999, John Wiby & Sons, Ltd. p. 608.
78 Pode-se referir estudo: NADER, Lucia. O papel das ONGs no Conselho de Direitos Humanos da ONU, Revista Sur 

nº 7, disponível em  http://www.surjournal.org/conteudos /getArtigo7.php?artigo  =7,port,artigo _nader.htm, acesso 
em: 25/08/2010.

79 Feuerbach sustentava a necessidade de criminalização da homossexualidade “porque ponía en peligro la subsistencia 
de la especie humana”. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. La legislacion ‘anti-droga’ latinoamericana: sus componentes 
de derecho penal autoritario. Fascículos de Ciências Penais. Drogas, Abordagem Interdisciplinar, trimestral, ano 3, 
v. 3, nº 2, abr./mai./jun., Sergio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre/RS, 1990, p. 21.

80 DELmAS-mARTY, Op. Cit. p. 398.
81 BEAmONTE, José Ramón de Verda y. Principio de libre desarollo de la personalidad y ius connubii (A propósito 

del Auto del Tribunal Constitucional 222/1994). Revista de Derecho Privado, octubre 1998, EDERSA, Editoriales 
de Derecho Reunidas, SA, p. 683-736.
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Em analogia à descriminalização da relação homoafetiva, com estatuto de cidadania e 
associações civis de defesa de direitos, propõe-se estatuto de cidadania, com direito de associação 
aos usuários82 de álcool e fármacos, com respeito à autonomia, ao direito à saúde sem discriminação, 
acesso universal a tratamento de adesão voluntária83/84, com protocolo de atendimento a usuários no 
SUS, com equipe multiprofissional e agentes comunitários de saúde, para além do que prevê a Portaria 
mS 2842/2010 e análise de responsabilidade em situação concreta de perigo de dano, para não haver 
aplicação de direito penal do autor. 

82 “(...) it is the right to non-discrimination that constitutes the fundamental element of the right to health” LECOmTE, 
Jocelin & MERCIER, Céline. The WHO Atlas on global resources for persons with intellectual disabilities: a right 
to health perspective. Salud Pública de México vol. 50 suppl. 2 Cuernava, 2008. Disponível em www.scielosp.
org, acesso em: 25/08/2010. Para conhecimento da Associação Internacional de Redução de Danos (IHRA): http://
www.ihra.net/Assets/1544/1/Buildingconsensus.pdf. Para os direitos dos usuários pode ser referida declaração de 
Vancouver, 2006, sobre cultura de inclusão e participação ativa, declaração dos ativistas internacionais que usam 
drogas: “tratamento, assistência médica apropriada para o uso de substâncias; acesso regulado às drogas de 
qualidade farmacêutica que necessitam; disponibilidade de equipamentos seguros, incluindo seringas e pipas, 
assim como instalações para seu descarte seguro; informação atualizada e honesta sobre as drogas e seus usos, 
incluindo instalações para o consumo seguro que são necessárias para muitos deles”. Para iniciativas para a paz: 
www.druguserpeaceiniciative.org/ e http://stopthedrugwar.org/. Paula Goltzman, com suporte em Eduardo menénez, 
refere a proteção contra o tratamento cruel ou degradante, contra abusos e violações nos centros de tratamento, 
como trabalho forçado, a prescrição excessiva de psicofármacos ou ausência de medicação substitutiva, o direito à 
prevenção, o direito à participação e à liberdade de associação e organização coletiva, concebendo a prevenção como 
construção de espaço saudável ou como abertura de alternativas e capacidade de apropriação dos próprios atos e seus 
efeitos. GOLTZmAN, Paula. Impacto de las políticas de drogas en la situación sócio-sanitaria de los usuarios de 
drogas, modulo de curso on-line Política de Drogas, VIH y Derechos Humanos, http://punto.latintraining.com/ Há 
postura pela aplicação de medidas de redução de danos para populações confinadas e atuação de Rede Americana 
de Intervenção em situações de sofrimento social, RAISSS. Para experiência de associação de usuários-do-serviço-
-público de-saúde-mental de CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, RODRIGUES, Jeferson & BROGNOLI, Felipe 
Faria & SPRICIGO, Jonas Salomão, Associação dos usuários de um Centro de Atenção Psicossocial: desvelando sua 
significação, UFSC, Texto & Contexto Enfermagem, abril-junho, ano 15, nº 2. Associações internacionais podem 
ser menciondas: Woodrow Wilson International Center for Scholars, Latin American Program, disponível em http://
scela.wordpress.com/; Transnational Institute, www.tni.org; e associações nacionais podem ser mencionadas: www.
vivario.org.br; www.comunidadesegura.org; www.drogasedemocracia.org.br; www.koinonia.org.br; Rede Brasileira 
de Redução de danos, www.abordabrasil.org; Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas, universidade Federal 
da Bahia, http://www.cetad.ufba.br/; e www.psicotropicus.org. Cumpre transcrever o art. 20 da Lei nº 11.343/2006: 
Constituem atividades de atenção ao usuário e dependente de drogas e respectivos familiares, para efeito desta lei, 
aquelas que visem à melhoria da qualidade de vida e à redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas. 
Cumpre igualmente transcrever o art. 21 da Lei nº 11.343/2006: “Constituem atividades de reinserção social do 
usuário ou do dependente de drogas e respectivos familiares, para efeito desta lei, aquelas direcionadas para sua 
integração ou reintegração em redes sociais”. 

83 “Tratamento voluntário, atendimento especializado, interação com escola, família e religião, atenção integral e respeito 
aos direitos humanos”. Bo mathiesen, In: DOmINGuEZ, Bruno. Reportagem. Quebra-cabeça. Em debate povoado de 
questões, escolher as peças para se montar uma política equilibrada com foco na saúde é desafio. Radis. Comunicação 
em Saúde nº 101, janeiro de 2011, disponível em: www.ensp.fiocruz.br/radis, acesso em: 05/01/2011, p. 15.

84 Questão a remanescer é o valor de interpretação, do costume internacional, da Recomendação da OmS para o Brasil, de 
adesão voluntária ao tratamento. Juízes reclamam de enviar adolescentes para internação por falta de alternativas para 
execução de medidas socioeducativas. Há questionamento quanto ao rigor excessivo das medidas socioeducativas e o 
rótulo dado a alguns adolescentes “que muitas vezes vendem pequenas quantidades de drogas apenas para sustentar seu 
próprio consumo ou como forma de subsistência. Questiona-se também a adesão do Brasil a uma política antidrogas 
norte-americana, favorável à chamada ‘tolerância zeró , e o papel que os psicólogos são chamados a exercerem nesta 
nova modalidade de pena-tratamento, procedimento polêmico denominado Justiça Terapêutica e importado das Drug 
Courts dos Estados Unidos da América.” ARANTES, Esther maria de magalhães. Pensando a psicologia aplicada 
à Justiça. In: GONÇALVES, Hebe Signorini & BRANDÃO, Eduardo Ponte. Psicologia Jurídica no Brasil. Nau, Rio 
de Janeiro: 2008, p. 31 e 35. Veja também: OLIVEIRA, mariana. Psiquiatra afirma sofrer pressão para internação 
de menores da Cracolândia. Médico que coordenou Caps do Centro de SP disse ter sido afastado. Secretaria não 
comenta; para MP, laudo médico precisa ser respeitado. Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2010/ 
04/psiquiatra- afirma-sofrer- pressao-para- internar- menores-da- cracolandia. html>.
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3. oS conTrolES DE conSTiTucionaliDaDE E DE convEncionaliDaDE85 Em maTÉria DE 
álcool E fármacoS

“What is private, keep it private”

Billy murphy Jr86

“Não basta informar as pessoas, mas sim mobilizá-las em relação a algo que lhes diga 
respeito de fato87” (Pedro Gabriel Delgado)

“As leis que inibem ações de redução de danos são prejudiciais à resposta à Aids.”88 
(Pedro Chequer)

“A guerra antidrogas é um desperdício de recursos, pois investe mais em reprimir do 
que em tratar.” 89 (Javier Bellocq)

“A proibição das drogas pôs o mercado deste lucrativo comércio nas mãos de 
organizações criminosas e criou enormes fundos ilegais que estimulam a corrupção e 
os conflitos armados em todo o mundo.” 90 (martin Jelsma) 

“A justiça terapêutica é inconstitucional, porque não respeita o desejo do usuário, não 
é coerente, não é aceitável.” 91 (Luciana Boiteux)

“Muitas vezes, sem possibilidade de voltar para casa ou para a comunidade de origem 
após a apreensão, evadido ou expulso da escola, sem trabalho e sem perspectivas 
de um futuro melhor, este adolescente perambula pelas ruas, furtando para viver ou 
permanecendo com a venda da droga, até ser novamente apreendido ou morto em algum 
confronto com a polícia ou grupo rival.” 92 (Esther maria de magalhães Arantes)

“Curar a toxicomania pode se tornar uma tarefa desalentadora. As estatísticas não 
indicam índice de recuperação nos programas de tratamento que vá muito além dos 
30%, entendida a recuperação como, principalmente, ausência de drogas. Se pautarmos 
o nosso trabalho por este desejo, estaremos, provavelmente, colocando-nos distantes 
demais do sucesso, ou impondo ao cliente uma meta que o desestimule ao tratamento. 
Se é difícil abolir o uso de drogas, que se tente ao menos minimizar o dano que causa 
ao usuário e à sociedade.” 93 (Sandra da Rocha marmo de Oliveira)

“A rotulação de toxicômano em nosso sistema de representações oficiais está relacionado 
às relações de poder que compreendem este sistema de representações oficiais.” 94 (Ruth 
maria Chittó Chauer)

85 Neologismo referido em: mAZZuOLI, Valério de Oliveira. O Controle jurisdicional da convencionalidade das leis. 
Vol. 4, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 2009, p. 64.

86 Conforme vídeo disponibilizado por <http://stopthedrugwar.org/ de flexyourrights.org>.
87 DOmINGuEZ, Op. Cit. p. 15.
88 DOmINGuEZ, Op. Cit. p. 15.
89 DOmINGuEZ, Op. Cit. p. 16.
90 DOmINGuEZ, Op. Cit. p. 16.
91 DOmINGuEZ, Op. Cit. p. 18.
92 ARANTES, Esther maria de magalhães. Pensando a psicologia aplicada à Justiça. In: GONÇALVES, Hebe Signorini 

& BRANDÃO, Eduardo Ponte. Psicologia Jurídica no Brasil. Nau, Rio de Janeiro: 2008, p. 34.
93  OLIVEIRA, Sandra da Rocha marmo. Fenomenológico-existencial/Compreensiva. Capítulo 14.2.3 In: SEIBEL, 

Sergio Dario & JR. TOSCANO, Alfredo. Dependência de Drogas. Atheneu, São Paulo, Rio de Janeiro, Riberão 
Preto, Belo Horizonte. 

94 GAuER, Ruth maria Chittó. Uma leitura antropológica do uso de drogas. Fasc. de Ciências Penais, v. 3 nº 2, 
p. 59-64, Porto Alegre: 1990.
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O Congresso Nacional, no exercício da minoria parlamentar de suas atribuições de fiscalizar e 
legislar, realizou as Comissões Parlamentares de Inquérito95, “CPIs”, do Narcotráfico96, do Tráfico de 
Armas97, da Violência urbana98 e do Sistema Carcerário99. No âmbito da Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro foi realizada a CPI das milícias. Seminário100 foi realizado na Comissão de Direitos 
Humanos e minorias para discussão de redução de vulnerabilidades e danos no consumo de drogas. Há 
comissão da Câmara dos Deputados que avaliou as políticas sobre drogas na Europa101/102 e atualmente 
estuda políticas, em especial, para dependentes químicos103.

Ruth Maria Chittó Gauer aponta o uso de drogas em grupos não ocidentais, em contextos 
ritualísticos, com monopólio parcial do conhecimento de Pagés ou Xamãs, afirmando não haver 
desorganização psicológica ou social, ao revés, do contexto sociocultural urbano relacionado aos “estilos 
de vida e gostos de classe”, rotulado pelo sistema de representações oficiais de desordem psicológica 
e social. Afirma haver, de um lado, o oficialismo interpretativo, por meio do rótulo toxicômano e, de 

95 A CPI não possui somente funções de investigar fatos delituosos ou de improbidade administrativa. “(...) as CPIs 
também se destinam a investigar situações para, eventualmente, com os subsídios que daí decorrerem, produzir textos 
legislativos que venham a intervir naqueles fatos que estão sendo examinados”. Refere o exemplo de investigação 
do Sistema Financeiro Nacional. JOBIm, Nelson. As Comissões Parlamentares de Inquérito como instrumento de 
apuração de corrupção. In ZILVETI, Fernando Aurélio & LOPES, Sílivia (coords.) O Regime Democrático e a Questão 
da Corrupção Política, p. 262 Apud SPROESSER, Andyara Klopstock. A Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI 
no ordenamento jurídico brasileiro, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Secretaria Geral Parlamentar, 
São Paulo, 2008, p. 230.

96 Resolução da Câmara dos Deputados, nº 9, de 1999, de prorrogação.
97 Resolução da Câmara dos Deputados, nº 31, de 2005, de instituição.
98 A CPI da violência urbana, instalada em agosto de 2009, define audiências, debate o mapa da violência 

urbana e ouviu Paula Miraglia, diretora-executiva do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para 
prevenção do Delito e Tratamento do Deliquente (ILANuD), o coordenador do Núcleo de Estudos da 
Violência da usp, Sérgio Adorno, e realizou audiência pública, no Rio de Janeiro, e ouviu a antropóloga 
Ana Paula miranda, o Prof. Ignácio Cano, da universidade Estadual do Rio de Janeiro, “uERJ”,  
a coordenadora do Grupo de Estudos em Justiça Criminal e Segurança Pública da universidade Cândido mendes (RJ), 
Jaqueline de Oliveira Muniz, o secretário de segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, o ex-secretário de 
segurança pública, Luís Eduardo Soares, o coordenador da ONG Viva Rio, Antônio Rangel Bandeira, a antropóloga 
Alba maria Zaluar, uERJ, e a diretora do Centro de Estudos e Cidadania, Julita Lemgruber. Notícias acessadas em 
30 de maio de 2010, disponível em: http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/. O rapper GOG sugere em música 
uma CPI da Favela. álbum CPI da Favela, GOG, 2000.

99 Disponível em: <http://bd.camara.gov.br>.
100 O seminário “drogas, redução de danos, legislação e intersetorialidade” foi organizado pelo deputado Paulo Teixeira 

(PT-SP) e reuniu 12 deputados federais.
101 <http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SAuDE/146935-INSTALADA-COmISSAO-QuE-AVALIARA-

POLITICAS-CONTRA-DROGAS-NA-EuROPA.html>. Acesso em 30 de maio de 2010.
102 Em Luxemburgo a venda é permitida, não havendo sanções, na maioria dos países da União Europeia, aos 

consumidores de pequena quantidade, considerando-se a média da pequena quantidade entre 30 a 50 gramas, conforme 
o Estado, sendo o limite por dia, para o usuário, de 0,5 grama, como forma de se evitar o consumo abusivo. Espanha, 
Grécia e Itália toleram o consumo de pequena quantidade. Na França, há cadastramento voluntário do usuário por 
meio de serviço social e, em Portugal, o porte de drogas consiste em ato de infração administrativa. A Inglaterra 
descriminalizou, com exigência de cadastramento involuntário do usuário, com legalização do medicamento Marinol, 
com sintetização do THC, para tratamento de vômitos junto à diarreia provocados pela quimioterapia e estimulador 
do apetite em casos de anorexia, pacientes terminais e soropositivos com emagrecimento acentuado. NETO, Antonio 
Augusto machado de Campos. Intoxicação por maconha. Traficante e usuário. Revista da Faculdade de Direito da 
universidade de São Paulo. v. 100, p. 225-257, jan./dez. 2005.

103 <http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SAuDE/192837-COmISSAO-ExTERNA-VAI-SuGERIR-
CONJuNTO-DE-ACOES-ANTIDROGAS.html>. Veja também: FRADE, Laura. O que o Congresso Nacional 
brasileiro pensa sobre a criminalidade. Tese de Doutorado, unb: 2007.
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outro, a identidade contrastiva com possibilidade de relacionamento humano satisfatório. Em suma, 
apresenta o uso de drogas como um rito de passagem para a juventude de camadas médias e altas, 
e, na cultura da pobreza, paliativo das privações materiais e psicológicas. E relativiza culturalmente, 
com a seguinte reflexão: “(...) há sociedades com toxicomania alta e com baixo índice de anomia, 
(...) há sociedades com toxicomania alta e com alto índice de anomia, (...) há sociedades com baixo 
índice de toxicomania e baixa anomia e (...) há sociedades com baixo índice de toxicomania e alto 
índice de anomia” (GAuER, 1990, p. 59-64)104.

No Tribunal Constitucional Alemão, caso Cannabis (BVerfGE90, 145), sobre o Recht zum 
Rausch, o “direito ao êxtase”, referido pelo min. Gilmar mendes do STF, p. 471 da Adi 3.112/DF, 
distinguem-se três graus de intensidade no controle de constitucionalidade de leis penais. A norma deve 
ser declarada inconstitucional quando, pela evidência, pela ausência de justificativa e pela desproporção 
na intensidade em que atinge a liberdade de ação dos indivíduos, as medidas adotadas pelo legislador 
são visivelmente inidôneas para a efetiva proteção de bem jurídico da saúde pública.

Sobre a posição infraconstitucional e supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos, 
podem ser referidos RE 466.343, 2008, RE 349.703, 2008 e HC 87.585, 2008 (PIOVESAN, 2009, 
p. 130-145)105, e também o HC 88420, 2007 e o HC 96.772, 2009, STF, com entendimento do Rel. min. 
Celso de mello, de hierarquia constitucional das convenções internacionais de direitos humanos, da 
interpretação judicial como mutação informal da Constituição, e da norma mais favorável em matéria 
de direitos humanos como regra de interpretação do Poder Judiciário.

Há referência indireta às Convenções Internacionais de Tortura, no HC 70389.  
No HC 76561, há menção ao art. 7º, nº 7 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e no HC 
91657, sobre liberdade provisória, ao art. 7º, nº 5, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. 
Quanto à utilização de jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, deve-se mencionar 
o RE 511961, com suporte em decisão de 13 de novembro de 1985, da Corte Interamericana, sobre 
violação ao art. 13 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, caso do diploma para jornalistas.

Deve-se mencionar estarem em curso a ADPF 187 para interpretação conforme do art. 287, 
Código Penal e  ADI 4274, para declaração de inconstitucionalidade do art. 33, parágrafo 2º da Lei 
11.343/06, com pedidos de amicus curiae.

O que se deve remarcar: a redução de danos como meio de prevenção de epidemias e a 
diversificação das possibilidades de cuidado com apoio ao Comitê de Assessoramento à Política de 
Redução de Danos do SuS.

A criminalização do uso de drogas tem afetado o acesso de usuários de drogas aos recursos 
preventivos e à atenção dos diferentes problemas de saúde, incluindo-se o diagnóstico e tratamento 
de hepatite, tuberculose e HIV (ROSI, 2010)106.

104 GAuER, Ruth maria Chittó. Uma leitura antropológica do uso de drogas. Fasc. de Ciências Penais, v. 3, nº 2, 
p. 59-64, Porto Alegre: 1990.

105 PIOVESAN, Flávia. Hierarquia dos Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos: Jurisprudência 
do STF. In: JUNIOR, Alberto do Amaral & JUBILUT, Liliana Lyra (Orgs.) O STF e o Direito internacional dos 
direitos humanos. Quartier Latin do Brasil, São Paulo: 2009, p. 130-145.

106 Tradução do autor. ROSI, Diana. Impacto de las políticas de drogas en la epidemia de VIH y otros problemas de 
salud en usuarios de drogas, módulo de curso on-line Política de Drogas, VIH y Derechos Humanos, <http://punto.
latintraining.com/>.
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A dependência de drogas107, de acordo com a divisão 304.2, OMS, define-se por: “Estado 
psíquico e por vezes também físico, resultante de uso de uma droga, caracterizado por reações de 
comportamento que sempre incluem uma compulsão para usá-la de modo contínuo ou periódico, a 
fim de experimentar seus efeitos psíquicos e, por vezes, evitar o desconforto de sua falta. A tolerância 
à mesma pode, ou não, estar presente. Acrescente-se que uma pessoa pode apresentar dependência a 
mais de uma droga” (CAmPOS NETO, 2005, p. 233)108.

A farmacodependência caracteriza-se pelo aumento progressivo das doses usadas, pela procura 
compulsiva e a síndrome de abstinência (MARANHÃO, 1990, p. 392)109.

Luigi Ferrajoli define a globalização como “vazio de direito de público”, em seu estudo 
sobre poder criminal e crimes de poder político e econômico. Define-a como ausência de esfera 
pública internacional de direitos, garantias e instituições idôneas para disciplinar “los nuevos poderes 
desregulados y salvajes tanto del mercado como de la política” (FERRAJOLI, 2006, p. 302)110.

Fernando Salla, Maitê Gauto e Marcos Cezar Alvarez explicitam a questão do sistema 
penitenciário como gestão das classes dominadas em contexto de livre fluxo de capitais:

“De um lado, uma ampla mobilidade do capital e dos capitalistas, volatilidade de investimentos, 
deslocamentos de capitais financeiros e mesmo de bases industriais por todos os cantos do planeta. 
De outro lado, os párias gerados por essa economia e pela desmobilização do Estado de Bem-Estar, 
as massas largadas à própria sorte, que buscam nas estratégias de sobrevivência, nem sempre legais, 
um lugar ao sol – marginalizados que serão cada vez mais imobilizados nos guetos, nas periferias, 
circunscritos à miséria de sua existência, e que passarão a frequentar as prisões que se revitalizam 
nesse período, voltando a ser territórios definidos e cada vez mais severos de punição (...) a principal 
função desempenhada pela prisão é que ela permite gerir as ilegalidades das classes dominadas (...)” 
(SALLA & GAUTO & ALVAREZ, 2006 p. 332 e 338)111. 

107 Há distinção entre uso, abuso e dependência, e entre usuários recreativos, com possibilidade de uso integrado, 
abusadores e dependentes. Acerca da situação familiar, cumpre a transcrição do que se pretende por abordagem 
compreensiva: “(...) Com base numa ética de valorização da identidade do sujeito, de respeito à diversidade humana, 
a abordagem compreensiva centra o seu interesse no consumidor e nas suas necessidades. Contempla especificidades 
que lhe são próprias, valorizando os seus recursos individuais e suas expressões, que aparecem dotadas de sentido 
exatamente porque dizem respeito a ele e a ninguém mais (...) Carências afetivas e relacionais somam-se aos 
desequilíbrios do sistema social, compondo um quadro complexo que só pode ser compreendido na sua totalidade. (...) 
É um sintoma de ‘doença’ da família. Cumpre funções inusitadas, que é comunicar conflitos e expressar a necessidade 
de mudança no sistema familiar.” OLIVEIRA, Sandra da Rocha marmo. Fenomenológico--existencial/Compreensiva. 
Capítulo 14.2.3 In: SEIBEL, Sergio Dario & JR. TOSCANO, Alfredo. Dependência de Drogas. Atheneu, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Riberão Preto, Belo Horizonte. p. 368 e 369.

108 CAmPOS NETO, Antônio Augusto machado de. Intoxicação por maconha. Traficante e Usuário. Revista da 
Faculdade de Direito da universidade de São Paulo, v. 100, p. 225-257, jan./dez. 2005.

109 MARANHÃO, Odon Ramos. Curso Básico de Medicina Legal, RT, São Paulo: 1990. Este autor concebe a utilização 
de fármacos (i) justificada, como anestésico; (ii) primitiva, desejo de sensação nova e (iii) perseverante (MARANHÃO, 
1990, p. 393).

110 FERRAJOLI, Luigi. Criminalidad y Globalización.  Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año 
XXXIX, núm. 115, enero-abril de 2006, Instituto de Investigaciones Jurídicas Universidad Autónoma de México, 
México: 2006, p. 301-316.

111 SALLA, Fernando & GAUTO, Maitê & ALVAREZ, Marcos César. A contribuição de David Garland. A sociologia 
da punição. Tempo Social, revista de sociologia da usp, v. 18, nº 1, disponível em: <www.scielo.org.br>.
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É o Estado mínimo social e o Estado máximo penal. Referidos autores apresentam a punição 
como instituição social, de acordo com David Garland, a punição para além da ação social física, 
constituindo também significados, pensamentos e atitudes (GARLAND, 1995, p. 252 apud SALLA 
& GAUTO & ALVAREZ, 2006 p. 343). 

Há instrumentalização da insegurança na sociedade para fins políticos. Os políticos modernos 
conectam-se aos medos, inseguranças e preconceitos da plateia (GARLAND, 1995, p. 264-265 apud 
SALLA & GAUTO & ALVAREZ, 2006, p. 345).

A relação entre educação e leis, drogas e moral, o jovem como ator social, o sentido de 
convivência social e a educação para a cidadania vem estabelecida em Guillermo Hoyos Vasquez. 
Analisa o fracasso das medidas unilaterais de repressão, devendo-se analisar os aspectos morais, 
educativos, econômicos, políticos, sociais, de saúde pública e ecológicos. 

Nomina o “consumo zero” de meta irrealista, com efeito meramente propagandístico, apontando 
ser possível a redução do consumo a níveis negociáveis internacionalmente, desde que haja diálogo e 
negociação no campo da economia, da cultura, do meio ambiente e da participação democrática dos 
países implicados” (VáSQuEZ, 2000, p. 387)112. Enfoca a construção de sociedade.

“El conflicto societal que afronta Colombia es fundamentalmente el de la construcción de sociedad 
y no meramente el de negociación de conflictos parciales” (GARAY, 1999 apud VáSQuEZ, 2000, p. 399).

 A redução da violência em regiões depauperadas constitui objetivo das políticas de saúde, 
conforme declaração da Organização Panamericana de Saúde de 1993. E, por saúde, pode-se entender 
qualidade de vida. Oliveiros Ferreira113 nomina de “hemorragia social” (FERREIRA, 1997) o processo 
social brasileiro. marcelo Neves114 veicula o termo “corrupção sistêmica” (NEVES, 2009). A violência 
consiste em problema de saúde pública, Resolução nº 49.25, da Organização mundial de Saúde, de 
1996 (PERES, p. 101)115.

Atenta-se para o que a Lei de Drogas simbolicamente representa para a saúde e o que na prática 
constitui o risco efetivo criado, com responsabilidade civil do Estado por ato legislativo e conflito 
armado116com responsabilidade internacional por violação de direitos humanos. Roberto mancuso 
pronunciou-se sobre a responsabilidade do Estado, por ação ou omissão, no campo de proteção aos 
menores e adolescentes, nos termos dos arts. 36, III e art. 34, VII b, C.F., com sugestão de ação civil 
pública e mandado de segurança (mANCuSO, 1995)117.

112 VáSQuEZ, Guillermo Hoyos. Drogas y Moral: entre la educación y las leyes. In: GREIFF, Pablo de & GREIFF, 
Gustavo de (compiladores). Moralidad, legalidad y drogas. Fondo de Cultura Económica, México: 2000, p. 382-407. 

113 FERREIRA, Oliveiros. O Caminho da violência. In: D’INCAO, maria Ângela (Org.). O Brasil não é mais aquele... 
Mudanças Sociais após a redemocratização, Ed. Cortez, p. 131-145.

114 NEVES, marcelo. Palestra proferida no Congresso Pernambucano de Direito Público, Porto de Galinhas, 
Pernambuco, 26 a 29 de agosto de 2009.

115 PERES, maria Fernanda Tourinho. Violência: um problema de saúde pública. In: LIMA, Renato Sérgio & PAULA, 
Liana de (orgs.) Segurança Pública e Violência: o Estado está cumprindo seu papel? Contexto, São Paulo: 2006.

116 Há responsabilidade civil do Estado por tumulto. Pode ser referido estudo: ALIVERTI, Ana. La protección de los 
niños en los conflictos armados bajo el derecho humanitário, Lecciones y Ensayos, Departamento de Publicaciones, 
Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Lexis Nexis, Ablledo-Perrot, Buenos Aires: 2004, p. 441.

117 mANCuSO, Rodolfo de Camargo. Tutela judicial da criança e adolescente em áreas de conflito armado nos morros 
e favelas. Revista dos Tribunais, ano 84, fevereiro de 1995, vol. 712, RT, São Paulo: 1995, p. 66-70.
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Há violação de direitos humanos, nos termos dos arts. 1 e 5 (b)118 da Convenção sobre Eliminação 

de todas as formas de Discriminação Racial, Decretos nº 65.810/1969 e nº 4.738/2003, pela desigualdade 

no acesso aos serviços públicos e pela situação de insegurança, devendo-se apurar as torturas, balas 

perdidas119 e execuções sumárias120. O mandado de Segurança Coletivo estatuído no art. 5º, xxI e Lxx, 

b, C.F., com os requisitos de associação legalmente constituída e em funcionamento há um 1 ano, no 

interesse geral de seus filiados, com autorização individual e expressa, ou com autorização mediante 

assembleia geral121, constitui garantia constitucional em face de ‘mandado de busca e apreensão 

genérico’, com acusação do Dr. João Tancredo, em sessão presidida pelo Dr. João Pinaud, em Tribunal 

Popular, em dezembro de 2008, realizado no Largo São Francisco, com depoimento de vítimas122. 

118 “Nesta Convenção, a expressão ‘discriminação racial’ significará qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência 
baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tem por objetivo ou efeito anular ou restringir o 
reconhecimento, gozo ou exercício num mesmo plano, (em igualdade de condição), de direitos humanos e liberdades 
fundamentais, no domínio político econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio de sua vida. (...)   

 ARTIGO V 

 De conformidade com as obrigações fundamentais enunciadas no artigo 2, os Estados Partes comprometem-se a 
proibir e a eliminar a discriminação racial em todas suas formas e a garantir o direito de cada um à igualdade perante 
a lei sem distinção de raça, de cor ou de origem nacional ou étnica, principalmente no gozo dos seguintes direitos: 

 (...) 

 b) direito à segurança da pessoa ou à proteção do Estado contra violência ou lesão corporal cometida, 
quer por funcionários de Governo, quer por qualquer indivíduo, grupo ou instituição”, Decretos  
nº 65.810/1969 e nº 4.738/2003.

119 Cumpre referir estudo: COSTA JR., Paulo José da. Bala Perdida (aberratio ictus, delicti, causae), DPJ, São Paulo: 
2006; e as notícias: “Bope confunde furadeira com arma e mata fiscal.” Morador consertava toldo quando tomou 
tiro de fuzil; policial responderá por homicídio doloso”, Reportagem de Bruno Boghossian, Pedro Dantas e Talita 
Figueiredo, Jornal o Estado de São Paulo, 20 de maio de 2010; “Bala perdida mata criança na sala de aula. Pelo 
menos outras seis pessoas morreram num confronto entre PMS e traficantes no Rio; à tarde, comandante do batalhão 
foi exonerado”, Reportagem de Gabriela moreira, Jornal o Estado de São Paulo, 17 de julho de 2010; e “Bala que 
matou aluno em sala de aula no RJ não era da polícia, diz laudo”, 23/08/2010, disponível em http://noticias.uol.com.
br/cotidiano/2010/08/23/bala-que-matou-aluno-em-sala-de-aula-no-rj-nao-era-da-policia-diz-laudo.jhtm, acesso em 
25/08/2010. Fernando Gabeira pontua não ser a bala perdida, em havendo balas achadas, o que há são vítimas de 
conflito armado com vidas perdidas.

120 Podem ser referidas as notícias: “Polícia brasileira tem ‘carta branca para matar’, segundo ONU”, 15/09/2008 
disponível em: http://noticias.uol.com.br/ultnot/afp/2008/09/15/ult34u211640.jhtm; e “Para ONU ‘guerra contra o 
crime’, no Rio, é contraproducente”, 02/06/2008, disponível em: http://noticias.uol.com.br/bbc/reporter/2008/06/02/
ult4909u3925.jhtm; e a entrevista com Jurandir Freire Costa,  Roberto de Aguiar e Leandro Piquet Carneiro, 
Aliás, 21 de maio de 2006, Jornal o Estado de São Paulo. Roberto Aguiar sustenta criação de novos tipos penais, 
descriminalização de série de condutas e aplicação de pena alternativa. “O grande problema do morro ou da periferia 
de São Paulo é que o pessoal entra atirando e o resultado é a morte”. Veja também: <http://www.conectas.org/
arquivospublicados/crimesdemaio.htm>.

121 RmS 11365/RO, STJ, conforme SANTOS, Roberta machado Branco Ramos. Do Mandado de Segurança Coletivo. 
In: SERRANO, Vidal. Proteção Judicial dos Direitos Fundamentais. Juarez de Oliveira, São Paulo: 2007, p. 48.

122 Apropuc, 11/01/2009, “Tribunal popular faz graves acusações contra o Estado Brasileiro”, disponível 
em: http://www.apropucsp.org.br/apropuc/index.php/movimentos-sociais/23-tribunal-popular-faz-graves-
acusacoes-contra-o-estado-brasileiro, acesso em 25/08/2010; e A importância do Tribunal Popular, 
O Estado Brasileiro no Banco dos Réus. Comissão Organizadora do Tribunal Popular: o Estado Brasileiro no banco 
dos réus. Revista Puc Viva nº 33, out./dez. de 2008.
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A situação está muito bem descrita, com falas de moradores, de acordo com estudo de Luiz 
Antônio machado da Silva e márcia Pereira Leite123, do qual juridicamente se pode inferir: desproporção 
entre o preceito ordem pública, que inclui o sossego e a tranquilidade públicas, e o preceito incolumidade 
física e psíquica do morador, incluindo a inviolabilidade de domicílio, art. 5, inc. x, C.F.

Os autos de resistência, RJ, e a resistência seguida de morte, SP, expressões de boletins 
de ocorrência da polícia militar, merecem interpretação conforme o devido processo legal e a 
responsabilidade civil do Estado, o que também vale para o Decreto do Abate, nº 5.144/2004 (KARAm, 
2006, p. 101)124 ou o “tiro de destruição” (mIRANDA, 2009, p. 261)125.

Neste passo, em cotejo do art. 144, C.F., ordem pública, com os arts. 5º, 6º e 194, caput, C.F., 
merece a consideração do mestre e doutor em Direito, advogado Salo de Carvalho, que entende por 
desjudicialização material o gradual processo de transferência do controle e regulamentação da atividade 
repressiva aos órgãos administrativos que, embora encarregados de práticas penais, não possuem 
atribuição constitucional, em detrimento do controle judicial previsto pelo princípio do devido processo 
legal (CARVALHO, 2004, p. 474)126.

Deve-se conferir interpretação conforme artigo 240, §2º, CPP, sobre fundada suspeita127 e art. 59, 
da Lei de Contravenções Penais, Decreto-lei nº 3.688/1941, sobre a vadiagem, nos termos da garantia 
constitucional da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, art. 102, §1º, C.F., sem prejuízo, 
de direito de petição, art. 5, XXXIV, a), C.F., para edição de Decreto com fiel interpretação, de outro modo 
deve-se considerar tortura128 e configuração de “Estado de Exceção permanente” (CARVALHO, 2006)129.

123 SILVA, Luiz Antonio Machado da & LEITE, Márcia Pereira. Violência, Crime e Polícia: o que os favelados dizem 
quando falam desses temas? Sociedade e Estado, Brasília, vol. 22, nº 3, p. 545-591, set./dez. 2007.

124 KARAm, maria Lúcia. Para conter e superar a expansão do poder punitivo. Veredas do Direito, 
vol. 3, nº 5, janeiro/junho de 2006, Escola Superior Dom Helder Câmara, Belo Horizonte: 2006, p. 101.

125 mIRANDA, Paola Frassinetti Alves de. Inef icácia do controle de constitucionalidade brasileiro: 
o Código Brasileiro de Aeronáutica e o “abate” dos direitos fundamentais. Instituição do direito penal do inimigo. 
Revista de Direito Constitucional e Internacional, Ano 17, out-dez. 2009, IBDC, RT, São Paulo: 2009, p. 261.

126 CARVALHO, Salo de. Cinco teses para entender a desjudicialização material do processo penal brasileiro. In: 
COUTINHO, Nelson de Miranda & JACINTO, Antônio José Avelãs Nunes (orgs.) Diálogos Constitucionais: Brasil/
Portugal, Renovar, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife: 2004, p. 474.

127 “Lúcia Rodrigues – Como é a truculência da polícia dentro da favela? Atingem indiscriminadamente mães, pais de 
família, crianças, adolescentes? Na verdade atinge... Tem vários tipos de operação, depende da operação que tiver. 
Por exemplo, em Paraisópolis é o choque, então é mais violento, é mais forte, na verdade atinge quem é suspeito; se 
eu tiver cara de suspeito eu tô aqui de touca, pá, agasalho... Lúcia Rodrigues – Mas o que é ser suspeito? Suspeito 
é ter cara de suspeito. É ter cara de favela... Tatiana Merlino – Então todo mundo é suspeito, né? Não, vocês aqui 
não, vocês passam batido lá. Se pôs uma touca é mais suspeito... Ou seja, todo morador é suspeito, você tá andando 
ali, o cara te para: você tá indo aonde? Mas é quê, que o quê? Você é do tráfico. Tipo: um amigo meu tava andando 
com um caderno que a gente tava escrevendo um conto junto e ele foi parado esses dias e o cara perguntou: Esse 
caderno é do tráfico? Entendeu? Ele falou: Pô! Me respeita mano, eu tô escrevendo, eu sou escritor, mas o caderno 
é do tráfico. Endendeu?” A periferia pode explodir a qualquer momento. Entrevista com Ferrez de André Hermann, 
Bárbara mengardo, Felipe Larsen, Hamilton Octavio de Souza, Júlio Delmanto, Lúcia Rodrigues, Luka Amorim, 
marcelo Salles, marcos Zibordi, Otávio Nagoya, Renato Pompeu, Tatiana merlino. Ódio da favela vai explodir. 
Caros Amigos, outubro nº 151, Casa Amarela, São Paulo: 2009.

128 Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento 
físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa, art. 1º, I, c) da Lei nº 9.455 de 7 de abril de 1997, 
definidora dos crimes de tortura.

129 CARVALHO, Salo de. Política de Guerra às Drogas na América Latina entre o direito penal do inimigo e o Estado 
de Exceção Permanente. Revista Crítica Jurídica nº 25, jan. dez. 2006. Disponível em <http://apps.unibrasil.com>.
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O ministério da Justiça dispõe do estudo130 da UFRJ e UnB, com dados do perfil e das condições 

das pessoas condenadas por tráfico, para aplicação de penas alternativas para o pequeno traficante, o 

jovem vítima instrumentalizado pela economia marginal.

 O STF, no HC 97256/RS, declarou inconstitucional, em via incidental, os dispositivos da Lei 

11.343/06 impeditivos de pena alternativa, por ofensa à garantia constitucional da individualização 

da pena, art. 5º, xLVI da CF: 

“No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado 

brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize 

pelo seu menor potencial ofensivo” (HC 97256/RS, Rel. min. Carlos Ayres Brito).

A Lei 11.530/2007 institui o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, Decreto 

nº 7.081/2010. Há notícia de Comissão de Acompanhamento de Letalidade Policial e do Programa de 

Acompanhamento de Policiais militares Envolvidos em Ocorrências de Alto Risco131, em São Paulo, e 

Proposta de Emenda Constitucional para equiparação de salários dos policiais militares, em nível nacional. 

Deve ser aplicada a Convenção sobre as Pessoas Portadoras de Deficiência, Decreto 

nº 6.949/2009 e a Lei de Saúde Mental, Lei 10.216/2004, para o efetivo exercício do direito à saúde 

c.c direito a não ser discriminado, do paciente portador de transtorno mental, inclusive, tanto do 

que se vale do uso de álcool e fármaco para alívio de dor psicológica, quanto daquele a desenvolver 

transtorno decorrente do abuso de álcool e fármaco, com direitos à dignidade, autonomia, participação 

e informação – “coleta, compilação e disseminação de informações sobre deficiências intelectuais” 

(LECOMTE & MERCIER, 2008)132.

br/revista/index.php/criticajuridica/index>, acesso em: 25/08/2010. A declaração de magistrados Latinos menciona 
“legislação de emergência”. ACUÑA, Martin Vasquez & CUÑARRO, Mônica & TORRES, José Henrique Rodrigues 
& CASARA, Rubens Roberto & ALEGRE, Clara Penín & GUTIÉRREZ, Pablo Ruz & MARINI, Luigi & GHERSI, 
Renato Finocchi & CLUNY, António & COSTA, Eduardo Maia. Declaração de Magistrados Latinos sobre políticas 
públicas em matéria de drogas e direitos humanos. Porto, 3 de julho de 2009. Veja também, em situações de emergência, 
o resguardo dos direitos humanos, do direito chileno: RÍOS ALVAREZ, Lautaro. Defensa Judicial de los derechos 
humanos en los estados de excepción. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Fundación Konrad 
Adenauer, uruguay: 2010.

130 RODRIGUES & CASTILHO & VARGAS & BATISTA & PRADO & JAPIASSU, Op. Cit.
131 JuNIOR, Emmanuel Nunes de Oliveira. Política Pública e Estratégias de Controle de Ação Letal das Instituições 

Policiais em São Paulo, Dissertação FFLCH, usp, Novembro, 2003, p. 46.
132 Tradução do autor. LECOMTE & MERCIER, Op. Cit.
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Há omissão da Presidenta em regulamentar o art. 2º da Lei 11.343/2006, o plantio e uso autorizado para 
fins medicinais133, científicos e religiosos134/135, e considerando as Convenções da uNESCO da diversidade 
cultural e patrimônio imaterial ratificadas, Decretos nº 5.753/2006 e 6.177/2007, omissão em regulamentar 

133 Sobre o uso medicinal da cannabis, pode ser mencionada a entrevista com Dr. Elisaldo Carlini, em que se verifica 
seu uso medicinal até a década de 1930, afirmando não haver razão científica para a maconha figurar em mesma lista 
que o ópio/heroína, considerando todo medicamento possuir efeitos tóxicos ou colaterais, inclusive os fitoterápicos. 
“O Brasil participou da criminalização da maconha por meio de uma mentira levada pelo representante brasileiro 
na Liga das Nações, antecessora da ONU. Em 1925, a Liga das Nações fez a segunda conferência internacional 
sobre o ópio, com 44 países presentes, entre os quais o Brasil. Era para discutir como controlar o ópio, mas o 
Egito entrou com o tema da maconha. E o representante brasileiro, Ulisses Pernambucano Filho, disse que ela 
era mais perigosa que o ópio no nosso país. Isso era naturalmente incorreto.” Entrevista Elisaldo Carlini, O uso 
medicinal da maconha. Especialista em psicofarmacologia diz que já está mais do que na hora de reconhecer as 
qualidades médicas da droga no Brasil. Por Neldson marcolin e Ricardo Zorzetto. Pesquisa FAPESP. Fevereiro de 
2010. p. 10. Podem ser referidas notícias de jornal, em que se reitera a posição retromencionada: “A erva volúvel. 
Para descobridor do princípio ativo da maconha, Raphael Mechoulam, a única coisa que impede os derivados da 
Cannabis de invadirem o mercado são os relações públicas da indústria farmacêutica. (...) ‘Eu acho uma piada 
a maconha e a heroína receberem o mesmo tratamento. Não faz sentido cientificamente e não faz sentido do 
ponto de vista médico. (...) O problema com as drogas é social, e cada país tem de tomar suas decisões. Por outro 
lado, deveria ser permitido administrar a maconha – de uma ou outra forma – como um agente medicamentoso, 
porque em algumas doenças ela é excelente. Eu forneço THC líquido, em azeite de oliva, para o hospital em que 
sou associado, e os médicos têm permissão para prescrevê-los em diversos casos, administrando sob a língua. 
Isso é regulamentado pelo nosso Ministério da Saúde, que está satisfeito em me dar apoio’.” Reportagem de 
Rafael Garcia. Folha de São Paulo, domingo, 17 de junho de 2007; Sobre caso em nível federal, nos EuA, para 
paciente com dores crônicas: http://money.cnn.com/2009/09/11/magazines/fortune/medical_marijuana_legalizing.
fortune/index.htm; Sobre processo administrativo da ANVISA: “Cosmético com Cannabis gera processo. 
Reportagem de Clarissa Tomé. “(...) O centro da polêmica é o creme Body Butter Hemp, vendido a  
53,90 R$. O hidradante é feito com ‘legítima manteiga extraída das sementes do cânhamo, que é conhecida por 
auxiliar na regeneração da pele seca’, diz texto no site da Body Store. (...) A Body Store informa que a matéria-prima 
do hidradante tem registro na Comissão Europeia e não possui o THC, portanto não seria entorpecente”, Jornal 
o Estado de São Paulo, quarta-feira, 25 de agosto de 2010. Deve-se mencionar a exclusão da Convenção de 1961 
sobre o uso industrial, com interpretação do art. 170, C.F. c.c. art. 28, b, Decreto nº 54.216/1964; Veja também: 
MALCHER-LOPES, Renato & RIBEIRO, Sidarta. Maconha, cérebro e saúde. Ed. Vieira & Lent. Rio de Janeiro, 
2007. De Gilberto Luiz Cruz, extrai-se “hipnótica, sedativa e entorpecente, esta planta tem variado emprego na 
medicina e os médicos recomendam o seu uso sem exagero, uma vez que o abuso chega a causar até delírio e 
alucinações. Indica-se contra dores do estômago, histeria, epilepsia, cólicas uterinas, diarreia, disenterias, asma, 
catarro vesical, catarata, amaurose, blenorragia, impotência e afecções renais. É ainda recomendada no tratamento 
de gota, do delirium tremens, da morfinomania e das rachaduras nos seios” CRuZ, Gilberto Luiz. Dicionário de 
Plantas Úteis do Brasil, Civilização Brasileira, DIFEL, Rio de Janeiro: 1982, p. 164.

134 Relata-se utilização como fumo ou infusão em beberagem. “Há substâncias que, embora não venenosas, produzem 
efeitos diversos e são, por isso, utilizadas nas cerimônias do culto e nas práticas de feitiçaria. Uma das mais 
conhecidas é a maconha (...)  Em Pernambuco, a herva é fumada nos catimbós – lugares onde se fazem os feitiços, 
e são frequentados pelos que vão ali procurar a sorte e a felicidade. Em Alagoas, nos sambas e batuques, que são 
danças aprendidas dos pretos africanos, usam a planta, e também entre os que porfiam na colcheia, o que entre o 
povo rústico consiste em diálogo rimado e cantado, em que cada réplica, quase sempre em quadras, começa pela 
deixa ou pelas últimas palavras do contendor.” RAmOS, Arthur. As práticas de feitiçaria entre os negros e mestiços 
brasileiros. Archivos de Medicina Legal e Identificação, Ano V, nº 11, março, 1935, Rio de Janeiro. Em contexto de 
dança amazônica: mONTEIRO, mário Ypiranga. Folclore da Maconha. Pesquisa feita para o Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia. Revista Brasileira de Folclore, ano VI, nº 14, janeiro/abril de 1966, ministério da Educação 
e Cultura. Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro.

135 Registra-se utilização de cannabis para o ascetismo e a contemplação em rituais para o deus Shiva, no Tibete e Índia 
(VERLOMME, 1978 apud MACRAE & SIMÕES, 2000) e com fins sociais e religiosos, entre os kaffirs, kasai, em 
África e grupos indígenas, cuna, no Panamá, cora, tepehua e tepecanos, no México e rastafarianos, na Jamaica e 
Bahia (MACRAE & SIMÕES, 2000, p. 88-93). Estes pesquisadores discutem a experiência humana prévia como 
condição de possibilidade do controle social. MACRAE, Edward & SIMÕES, Júlio Assis. Rodas de fumo. O uso da 
maconha entre camadas médias urbanas. Edufba, Salvador: 2000. Veja também: GABEIRA, Fernando. A maconha. 
Publifolha, São Paulo: 2000, p. 14.
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o uso tradicional136/137 e cultural138, para inclusão em Arquivo Internacional de Técnicas Corporais139 
(LEVI-STRAuSS, 2001). O art. 4º, incs. I e II da Lei 11.343/2006 enuncia princípios de respeito à 
autonomia e à diversidade. 

A Resolução nº 1, de 25 de janeiro de 2010, do Gabinete de Segurança Institucional, Conselho 
Nacional de Políticas sobre drogas (“CONAD”), dispõe sobre normas e procedimentos compatíveis com 
o uso religioso da Ayahuasca, o que não exclui a regulamentação da pesquisa científica, do uso medicinal 
e o reconhecimento do uso culturalmente condicionado. A extração, coleta e transporte foi regulamentada 
no Estado do Acre, pela Resolução Conjunta CEmACT/CFE nº 4, de 20 de dezembro de 2010140.

Na Suprema Corte dos E.u.A, decidiu-se pela importação de huasca, chá do santo daime, ao 
contrapor o Religious Freedom Restoration Act deles em face ao Narcotic Drugs and Psychotropic 
Act (GODOY, 2006)141.

 Já existem, em nível federal, Decreto 3.551/2000 de patrimônio cultural imaterial, o Decreto 
5.813/2006, de plantas medicinais, e a garantia constitucional do mandado de injunção, art. 5, LxxI, 
C.F., para omissão de norma regulamentadora. 

Para a pesquisa científica, menciona-se sugestão de pesquisa agronômica para redução da nicotina 
do tabaco142 e substituição por agricultura ecológica – sem utilização de agrotóxicos (ALMEIDA, 2005). 
O tabaco consiste em símbolo nacional143 (Lei nº 8.421/92). Há responsabilidade civil (TJ-RS, AC 
nº 70012335311) e dever de informar144 sobre os danos na ingestão de fumaça e a violação de direitos humanos, 

136 Em contexto indígena, a folha de coca possui significado único; sua utilização abusiva dá-se em contexto de exploração 
dos trabalhadores de minas, com utilização pela medicina e psicoterapia da Europa ao final do século XIX, ao mesmo 
tempo em que aparece sob a forma de vício. OCHAI, Inês. El contexto cultural de la coca entre los índios kogi. 
Revista América Indígena vol. XXXVIII, nº 1, enero-marzo, 1978. Instituto Indigenista Interamericano, México. Para 
a situação de indígenas peruanos, pode ser referida decisão judicial da Corte Superior sobre erro de compreensão por 
motivos culturais do camponês que colhe e comercializa folhas de coca. “La ley, que no puede hacer distinciones, 
reprime todo tipo de siembra y comercialización; pero si el campesino recurre a ellas para practicar el sortilégio o 
la masticación (chacchar), ha de verse favorecido por la eximente” GALDOS, Julio Armaza. El condicionamiento 
cultural en el derecho penal peruano.(Aproximación al estúdio de la eximente del art. 15 del CP) Revista Brasileira 
de Ciências Criminais, nº 43, RT, São Paulo: 2003, p. 34.

137 Em contexto indígena, o uso mágico-religioso da folha de coca, ipandu, dá-se em várias tribos do Brasil, especialmente 
entre os Tucanos. “Para los tucanos las plantas mágicas más importantes son el ipandú (coca), el caapi y el tabaco, 
los cuales se emplean para el culto de Jurupari que perpetúa la supremacía masculina” (NARANJO, Plutarco. El 
cocaísmo entre los aborígenes de Sud América, América Indígena, Vol. xxxIV, nº 3, julio-septiembre, 1974, p. 621).

138 Em contexto de dança amazônica: MONTEIRO, Mário Ypiranga. Folclore da Maconha. Pesquisa feita para o 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Revista Brasileira de Folclore, ano VI, nº 14, janeiro/abril de 1966, 
ministério da Educação e Cultura. Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro.

139 LEVI-STRAuSS, Claude. Introdução. In: mAuSS, marcel. Ensaio sobre a dádiva, Perspectivas do Homem, Edições 
70, Lisboa: 2001, p. 13.

140 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/850396-governo-do-acre-regulamenta-uso-do-daime.shtml
141 GODOY, Arnaldo Sampaio de moraes. A Suprema Corte Americana e o julgamento da Huasca pelo Centro 

Espírita Beneficente União do Vegetal (UDV). Colisão de princípios: liberdade religiosa v. repressão a substâncias 
alucinógenas, um estudo de caso. Revista Jurídica Vol. 8, nº 79, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
revista/Rev_79/index.htm acesso em: 27/10/10.

142 Guilherme Eidt Gonçalves de Almeida, Fumo, servidão moderna e violação de direitos humanos, Terra de Direitos, 
2005, Curitiba.

143 Sobre o Decreto nº 4, de 19 de novembro de 1889. GuSKOW, miguel. Fumo Florido: uma questão de preferência 
nacional. Arquivos do ministério da Justiça, Ano 50, nº189, Brasília, janeiro/junho de 1998.

144 Sobre o dever de informar, vide parecer: GRAU, Eros Roberto & FORGIONI, Paula. O Estado,a empresa e o contrato, 
malheiros, São Paulo: 2005.
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no campo – endividamento, trabalho infantil e intoxicação dos agricultores para a maior parte exportada 
de folhas de fumo, conforme Lei Kandir (ALmEIDA, 2005). Há Convenção – Quadro da OmS para 
o controle do Tabaco e defende-se o direito de não fumar (OLIVEIRA, 2008).145

A menção de respeito aos direitos humanos146 vem no art. 14, 2 da Convenção Contra o Tráfico Ilícito 
de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas de 1988, Decreto 154/1991, e no art. 3.2., vem a menção 
de respeito aos princípios constitucionais e aos conceitos fundamentais de seu ordenamento jurídico.

Conforme objetivo do art. 5, II, da Lei 11.343, promoção da construção e da socialização do 
conhecimento sobre drogas no país, propõe-se edição de Decreto de Informação de utilidade Pública, 
conforme Decreto nº 4.799/2003, sobre riscos às saúdes física e psíquica, no uso individual ou 
compartilhado, esporádico ou continuado, de álcool e fármaco, para fins de informação, prevenção147 e 
divulgação dos tratamentos existentes, com ou sem abstenção de uso, em caso de dependência148 – sem 
prejuízo do direito de objeção de consciência a tratamento médico, art. 5º, VIII, C.F., com observância da 
Lei de Saúde mental, Lei 10.216/2004, nos casos de internação voluntária, involuntária e compulsória, 
com descriminalização de quantidades por substância149, previsão de sanção administrativa150, com 

145 OLIVEIRA, Amanda Flávio de. Direito de não fumar. Uma abordagem humanista. Renovar, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Recife: 2008.

146 Para estudo, cabe referir: MENA, Fernanda & HOBBS, Dick. Narcofobia – proibição às drogas e geração de abusos 
contra os direitos humanos, disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/ ilustrissima/812233-narcofobia-proibicao-
as-drogas-e-geracao-de-abusos-contra-os-direitos-humanos. shtml, acesso em 11/11/2010.

147 Veja também: LEITE, Eduardo Afonso Furtado. Análise discursiva de uma campanha publicitária de prevenção ao 
uso de drogas. Dissertação de mestrado, PuC-SP, São Paulo: 2002. Veja também, para compreensão da prevenção 
primária como ideologia: LARA, Aline Frollini Lunardelli. A produção do conhecimento psicológico-psiquiátrico 
em saúde mental: considerações a partir de um texto exemplar. Revista Psicologia usp, 2006, vol. 17, nº 1, p. 35-52.

148 Afirma-se necessária a existência de clínica diversificada a levar em consideração a diversidade de usos e comportamentos, 
incluindo-se o contexto social. Sobre a conduta e a dependência, cumprem os excertos seguintes. “Todos nós tendemos 
a apresentar, em menor ou maior grau, algum tipo de dependência (do tabaco, do trabalho, do contexto, do cônjuge, 
do jogging...). Entretanto, observamos, neste campo, tendência exagerada a uma extensão progressiva do conceito 
de doença. Do ponto de vista psicológico, a especificidade da farmacodependência consiste na inexistência de uma 
especificidade estrutural do dependente de fármacos. Por mais que a nosografia psiquiátrica insista em categorizá-la 
como entidade nosológica autônoma, na clínica da farmacodependência não se consegue reconhecer nada mais 
sistematizável do que um comportamento toxicomaníaco. Assim, a princípio, não podemos falar em ‘doença’, mas 
apenas em ‘conduta’ (...) Podemos compreender o dependente de drogas como um indivíduo que se encontra diante de 
uma realidade objetiva ou subjetiva insuportável, realidade esta que não consegue modificar e da qual não consegue 
se esquivar, restando-lhe como única alternativa a alteração da percepção desta realidade.” SILVEIRA, Dartiu xavier 
da. Drogas, Vícios: conceitos e preconceitos. Revista Junguiana, p. 26, 27 e 28. Destacam-se como causas condutoras 
da dependência: fugir à transitoriedade e à angústia existencial; procura por transcendência e contato com forças 
espirituais, contexto místico-religioso; e busca pelo prazer. BUCHER Apud SILVESTRE, Rosa Maria Apud SILVA, 
José Geraldo & LAVORENTI, Wilson & GENOFRE, Fabiano. Leis Penais Especiais Anotadas. millenium Editora, 
2008, p. 191.  O processo de estigmatização de nada contribui para a redução das vulnerabilidades.

149 Sobre a situação na Espanha, não se considera delito o consumo próprio, bem como a compra e posse de pequenas 
quantidades destinadas ao próprio consumo, podendo sancionar-se administrativamente, conforme a Lei de Proteção da 
Segurança Cidadã, Ley Corcuera, a considerar o consumo de droga ilegal em lugar público, a posse para autoconsumo 
e o abandono dos utensílios de uso como faltas graves. O Tribunal Supremo não considera delito: (i) administrar droga 
a familiar ou agregado para retirar a síndrome de abstinência ou para desabituá-lo; e (ii) a compra coletiva destinada 
ao consumo dos adquirentes, bem como a posse e consumo de forma compartilhada entre adictos. Consideram-se 
quantidades destinadas ao próprio consumo aquelas não superiores ao que o usuário toma habitualmente no máximo 
no período de 3 a 5 dias, valorando os tribunais, em cada caso concreto, o grau de dependência física e psíquica do 
consumidor. HIDALGO, E. 2001. El consumidor de Drogas Ante la Ley: la reducción de riesgos respecto al ámbito 
legal del uso de drogas. Disponível em: <http://www.energycontrol.org/sabermas/sabermasFs.php>.

150 Luciana Boiteux Rodrigues em referência à Portugal: “As coimas são sanções administrativas aplicáveis aos 
consumidores de qualquer substância proibida, desde que seja a primeira vez que respondam processo. A condição 
imposta é que a quantidade apreendida não seja superior ao consumo médio de uma pessoa durante dez dias”. 
RODRIGuES, Op. Cit. p. 129.
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possibilidade de autorização administrativa, distribuição com receita controlada pelo Estado e 
Sociedade Civil, sem prejuízo da constituição de associações civis com formação de conhecimento 
e sem prejuízo de pesquisa de substituição menos nociva e/ou aditiva, inclusive de fumígenos, com 
diálogo intercultural sobre o fenômeno da drogaadicção/dependência, em foros como o Parlamento 
do mERCOSuL e da uNASuL. O diálogo entre alteridades sobre direitos humanos é proposto por 
Aloíso Krohling (KROHLING, 2009)151.

O Presidente da Bolívia solicitou à ONu, em 12 de março de 2009, a eliminação dos incisos 2e) e 1c) 
do art. 49 da Convenção Única das Nações unidas sobre Entorpecentes de 1961, Decreto nº 54.216/1964, 
em favor da mastigação da folha de coca, el coqueo. O direito à própria medicina tradicional está previsto 
no art. 24.1 da Declaração dos Povos Indígenas, de 13 de setembro de 2007, Decreto 7.056/2009.

Deve-se ressaltar a par do conflito entre Trips, Decreto nº 1.355/1994 e Convenção da Biodiversidade, 
medida Provisória nº 2.186/2001, a interpretação do fenômeno também como biopirataria, com dano ao 
meio ambiente (MANSILLA & BIANES, 1992)152 e desrespeito ao patrimônio cultural indígena.

Propõe-se intervenção do Estado na ordem econômica, art. 170, §1º da C.F., para autorização 
administrativa do comércio de pequena quantidade e receita controlada pelo Estado e Sociedade Civil 
com Agência Reguladora153, sem prejuízo de criação de Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico, art. 149, C.F, para destino de recursos à saúde e à cultura, ressalvada a imunidade tributária 
de templo religioso154, art. 150, VI, “b”, C.F., sem prejuízo de programas de desarmamento155 e renda 
alternativa para substituição do controle penal e redução da violência – política de saúde c.c. direito 

151 KROHLING, Aloísio. Direitos humanos fundamentais. Diálogo intercultural e democracia. Ed.Paulus, São Paulo, 
2009.

152 O aumento das plantações de folha de coca não serviram para a difusão dos antigos métodos agrícolas, 
havendo devastação dos grandes bosques úmidos das regiões tropicais e subtropicais. MANSILLA, H. C.F. & 
J. BlANES, José. Narcotráfico y medio ambiente.  Revista Occidental. Estudios Latinoamericanos, Instituto 
de Investigaciones Culturales Latinoamericanas (IILCA), 1992, p. 46. Rosinaldo Silva de Sousa afirma 
haver “incompatibilidade entre a lógica produtiva coletivista tradicional e a lógica de acumulação privada 
comum à atividade ilícita de produção de drogas” (IZQuIERDO, 2001 apud SOuSA, 2010, p. 8). SOuSA, 
Rosinaldo Silva de. Organização política e cultivos ilícitos de coca na Bolívia: uma abordagem etnográfica. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 25, nº 73, junho de 2010. Disponível em: www.scielo.br Acesso 
em: 10/01/2011.

153 Sugere-se previsão de atribuições de redução de danos com programas de substituição e manutenção de uso e receita 
controlada pelo SuS e entidades cadastradas, com delimitação e coordenação de competências entre ministério da 
Saúde, SENAD e ANVISA, pela lei geral de controle, distribuição e comércio de drogas, do art. 173, C.F. 

154 Veja também: mARTON, Ronaldo Lindimar José. Templos Religiosos – a imunidade do art. 150, VI, b da Constituição 
Federal e o disposto pela mesma Constituição no art. 195, §7º, 2004, disponível em: http://bd.camara.gov.br, acesso 
em: 29/12/2010.

155 A grande maioria das armas confiscadas no Estado do RJ são de fabricação nacional, mesmo com o rigor de 
quem está autorizado a comprar e transportar. “Quando uma arma entra no mercado fica difícil garantir, 
apesar das restrições relativas aos legítimos proprietários, em que mãos ela acabará”. CANO, Ignácio. 
A importância do microdesarmamento para prevenção da violência. p. 135 e 138. In: OLIVEIRA, Nilson 
Vieira (org.) Insegurança pública. Ref lexões sobre a criminalidade e a violência urbana, Instituto Braudel, 
Novaalexandria, São Paulo: 2002.
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à vida, a permitir: a implementação dos controles administrativo156 e social157, programas de saúde, 
com acompanhamento psicológico, orientação sanitária, participação da sociedade civil e programas 
de educação para a cidadania responsável, com ou sem implementação de zonas culturais, em que o 
uso pelos costumes locais seja tolerado, conformando, destarte, o objetivo internacional do controle 
de oferta e demanda158 com respeito aos direitos humanos fundamentais das populações urbana e rural 
159/160/161 com respeito aos conhecimentos tradicionais162.

156 Atenção merece ser dirigida ao dever de fiscalizar os insumos químicos utilizados no refino da pasta de coca, à produção 
de sintéticos, ao financiamento do comércio ilegal de armas e à regulamentação do sistema financeiro internacional. 
Conforme reportagem de Flávia Tavares, O Brasil também não é santo, Jornal o Estado de São Paulo, 6 de junho de 
2010, Caderno Aliás J3: mAIEROVITCH, Walter: “ (...) Ao mesmo tempo, fornecemos os insumos químicos. Não somos 
santos. Como é feito no Brasil, onde está a maior indústria química da América Latina, o controle desses insumos? 
Essa indústria é de fácil fiscalização, está no eixo Rio-São Paulo, mas não há controle algum. Quando era secretário 
nacional antidrogas, fiz com o secretário de Justiça de São Paulo, Belisário dos Santos, um levantamento na Junta 
Comercial. Há empresas que comercializam insumos químicos, mas não tem endereço.”

157 Para controle social, pode-se referir: “Capacidade de os grupos sociais ou as instituições para fazer normas ou 
regras efetivas” (REISS, 1951 apud BERGALLI, p. 36, 1993). BERGALLI, Roberto. Controle Social: suas origens 
conceituais e usos instrumentais. Revista Brasileira de Ciências Criminais, ano 1, nº 3, julho-setembro, Revista dos 
Tribunais, São Paulo: 1993.

158 Pode-se referir, novamente, a entrevista com Jurandir Freire Costa, Roberto de Aguiar e Leandro Piquet Carneiro, 
Aliás, 21 de maio de 2006, Jornal o Estado de São Paulo, extraem-se trechos da entrevista com Leandro Piquet: “Em 
que medida a cumplicidade calada do consumidor de drogas inviabiliza o combate ao tráfico de drogas? As drogas 
fazem parte do estilo de vida de praticamente todos os segmentos sociais mais jovens em qualquer grande cidade do 
mundo. Há uma demanda que não será facilmente alterada por políticas públicas. A polícia e a justiça participam 
apenas do controle da oferta, o que tem um efeito limitado sobre a demanda. Veja, por exemplo, o caso da política 
de repressão à cocaína e à pasta de cocaína, que terminou por favorecer o aparecimento  de um mercado global 
de metanfetaminas. Do ponto de vista da demanda, o problema é muito mais de saúde pública do que de justiça 
criminal. Um dia depois do pior momento da crise, a última segunda-feira, fumava-se maconha livremente nas 
imediações da minha Faculdade, USP, como normalmente se faz por ali. Muito provavelmente, se os alunos tivessem 
feito o mesmo em uma rua de Paraisópolis estariam presos, mas os meus alunos consideram praticamente nula 
a probabilidade de serem presos e condenados por consumir maconha e provavelmente só deixarão de consumir 
qualquer outro tipo de droga  se forem convencidos  de que esse hábito produzirá efeitos negativos à sua própria 
saúde. Poucas pessoas deixam de comer atum porque os golfinhos morrem asfixiados nas redes, assim como poucas 
pessoas deixam de consumir droga por que ela está associada a uma longa cadeia de corrupção e morte.”

159 Deve-se registrar a utlização de fertilizantes químicos. “En el caso boliviano y peruano se puede hablar de que los 
campesinos hacen um uso cada vez mayor de abonos sintéticos que no son de origen ancestral.” mANSILLA, H. 
C.F. & J. BlANES, José. Narcotráfico y medio ambiente.  Revista Occidental. Estudios Latinoamericanos, Instituto 
de Investigaciones Culturales Latinoamericanas (IILCA), 1992, p. 58.

160 Sobre o fato do narcotráfico ser também agribussiness, veja também: RIBEIRO, Ana Maria Mota. Sociologia do 
narcotráfico na América Latina e a questão camponesa. Narcotráfico e violência no campo. In: RIBEIRO, Ana 
Maria Motta & Jorge Atílio S. Iulianelli. Koinomia, DP &A Editora, Rio de Janeiro, 2000, p. 38”.

161 Rosinaldo Silva de Sousa relata assembleia de Sindicato Rural da Região do Chapare, sobre contribuições 
mensais e multa por falta em reuniões e terra ociosa, sobre controle da distribuição dos lotes pelos 
sindicatos rurais e ideologia igualitár ia. Refere a Revolução de 1952, o registro cívico de 1961,  
o “Juzgado da Villa Tunari”, tribunal especializado em questões fundiárias, indicando o art. 171, inc. II da Constituição 
da Bolívia, para o fundamento de personalidade jurídica do sindicato rural camponês e o art. 166 da Constituição da 
Bolívia, para o trabalho como fonte fundamental para a aquisição e a conservação da propriedade agrária. SOuSA, 
Rosinaldo Silva de. Organização política e cultivos ilícitos de coca na Bolívia: uma abordagem etnográfica. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, vol. 25, nº 73, junho de 2010. Disponível em: www.scielo.br, acesso em: 10/01/2011.

162 Sobre conhecimentos tradicionais e expressões culturais transmitidas de geração a geração e a dificuldade de retribuição 
econômica culturalmente respeitosa com o sistema social originário. “Muito se tem definido como ‘herança’ ou como 
uma cobertura de conhecimento, inovações, criações e práticas de comunidades indígenas e/ou povos tradicionais 
(Artigos da CDB 8(j) e 18), como a agricultura, ciência, tecnologia, ecologia, medicina, incluindo expressões de 
folclore, nomes, indicações, símbolos e propriedade geográfica cultural. (...) A questão mais desafiadora é como as 
comunidades indígenas e/ou locais fariam, elas próprias, a definição destes benefícios, e por quais mecanismos podem 
os indivíduos e/ou organizações que trabalham com estes grupos prover tais benefícios” BRITO, myrza Tandaya 
Nylander. Propriedade Intelectual do conhecimento tradicional. O desafio amazônico. In: BENJAmIN, Antonio 
Herman (org.) Instituto O Direito por um Planeta Verde. Fauna, Políticas Públicas e Instrumentos Legais. p. 896.
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A solidariedade constitui norma jurídica constitucional, art. 3º, inc. I, C.F. A paz apresenta-se 
como direito fundamental (BONAVIDES, 2006)163, a par de princípio das relações internacionais, art. 4º, 
VI e Ix, C.F. A cooperação internacional está prevista no art. 65, inc. I da Lei 11.343/2006. A segurança 
interna consiste responsabilidade da Presidenta da República, art. 85, IV, C.F. Consistem atribuições da 
Presidenta da República conceder indulto164 e comutar penas com audiência do ministério da Justiça165 
e celebrar a paz166, autorizado ou com referendo do Congresso Nacional, arts. 84, incs. xII e xx C.F. 

Em sendo hediondo o comércio de medicamentos desautorizados, falsificados ou adulterados, 
e não o seu consumo, considera-se cabível indulto da Presidenta da República para os usuários de 
álcool e fármaco, conforme o Decreto nº 6.706/2008, sem prejuízo de proposição de Ação Direta 
de Inconstitucionalidade167, art. 103, I, C.F. por violação à liberdade e invasão de privacidade, com 
declaração de inconstitucionalidade – conforme jurisprudência168 do Tribunal Supremo da Espanha – 
dos arts. 28, §1º e 33, §3º da Lei nº 11.343/2006, proposição de Ação Direta de Inconstitucionalidade 
por omissão na regulamentação dos usos medicinal, religioso, científico, tradicional e culturalmente 
condicionado, e proposição, conforme art. 103 §4º, C.F., de ação declaratória de constitucionalidade da 
política de redução de danos e atenção social, arts. 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 da Lei nº 11.343/2006.

Alguns como Dimitri Dimoulis169 chegam ao extremo em considerar descrição disposta na 
Constituição, por genérica, sem taxatividade, e a criminalização inadequada e desnecessária para a 
finalidade da saúde em face dos custos em repressão e violação de direitos fundamentais dos usuários 
e grupos em situação de vulnerabilidade, sustentando a inconstitucionalidade da política criminal, com 
base no princípio da proporcionalidade.

Indaga-se a desproporção da finalidade saúde com os meios empregados para obtê-lo170, o 
sacrifício excessivo e desnecessário de direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal. 
Afirma-se haver vulneração de lei a direito fundamental, se o conteúdo daquela revela-se incompatível 
com o conteúdo normativo tipificado neste (KELSEN, 1988 apud PULIDO, 2005, p. 86)171.
163 BONAVIDES, Paulo. O direito à paz como direito fundamental da quinta geração. Interesse Público v. 8 nº 40, 

p. 15-22, 2006.
164 Para a longa tradição das medidas de clemência, anistia, indulto e comutação, como o nascimento de um príncipe, 

tratado de paz ou vitória sobre nação inimiga. “Considerada como meio de pacificação social, a clemência foi, 
frequentemente, usada como arma política ao serviço exclusivo da manutenção do poder.” CARVALHO, Américo 
A. Taipa de. Condicionalidade sociocultural do Direito Penal. Boletim da Faculdade de Direito, universidade de 
Coimbra, vol. LVIII, 1982, p. 1076.

165 Há notícia de cursos sobre mediação de conflitos no Ministério da Justiça, www.mj.gov.br/.
166 Sobre a necessidade da paz ser socialmente compartilhada: “A paz se cria, se constrói, na construção incessante da justiça 

social. Por isso, não creio em nenhum esforço chamado de educação para a paz que, em lugar de desvelar o mundo das 
injustiças, o torna opaco e tenta miopisar as suas vítimas”. (FREIRE, 1986 apud CORTELLA, 2004) CORTELLA, mario 
Sérgio. Outras faces da violência. Revista Brasileira de Ciências Criminais 47, RT, São Paulo: 2004.

167 Veja também: FERREIRA, Carolina Cutrupi. Os critérios de legitimidade reconhecidos pelo STF para propositura 
de ação direta de inconstitucionalidade. In: COUTINHO, Diogo R. & VOJVODI, Adriana M. (org.) Jurisprudência 
constitucional: como decide o STF? São Paulo, malheiros, 2009.

168 Pode ser referida a STS 4855/2003.
169 DImOuLIS, Dimitri. A constitucionalidade do tráfico de drogas. Palestra na Puc SP, dia 21/09/2010, Semana Jurídica 

universitária, www. seju.com.br.
170 FREIJEDO, Francisco J. Bastita & MENÉNDEZ, Ignacio Villaverde & RODRÍGUEZ, Paloma Requejo & LINERA, 

Miguel Ángel Presno & CORRAL, Benito Aláez & SARASOLA, Ignacio Fernández. Teoría General de los Derechos 
Fundamentales en La Constitución Espanola de 1978, Tecnos, madrid: 2005, p. 149.

171 PuLIDO, Carlos Bernal. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. El principio de 
proporcionalidad como critério para determinar el contenido de los derechos fundamentales vinculantes para el 
legislador. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, madrid: 2005.
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miguel Carbonell alarma para a superpopulação carcerária e sustenta a despenalização das 
drogas como primeira medida a ser tomada em matéria de segurança pública para regulação efetiva 
da oferta e da demanda, devendo-se compreender o problema do consumo de drogas como tema de 
saúde pública, e não de segurança pública (CARBONELL, 2010)172.

Considera-se, como o faz a doutrina penal, hediondo o comércio de remédios falsificados e 
adulterados e a disseminação de epidemia, sem menoscabo de se atentar:a uma, para o sentimento 
popular em se considerar hediondo a indução ao vício, ao abuso, à dependência e aos desequilíbrios 
emocional e financeiro – ao que associações de recuperação e associações de pais certamente fazem 
coro, com reforço do argumento proibicionista de ser a criminalização adequada para dificultação do 
acesso aos fármacos proscritos e tipificados por ilícitos; muito embora, sem deixar também, a duas, 
de atentar ao incentivo econômico da proibição – interessante aos financistas, com consequências 
nefastas em contextos de vulnerabilidade social, mormente, em se tratando de crianças e adolescentes, 
seja para o consumo, para a venda ou para proteção armada; e, a três – na perspectiva de quem enfoca 
as liberdades civis do maior de idade ao uso responsável e justificado – sem deixar de atentar para a 
circulação de um produto de risco no regime de proibição, bem como de seus substratos mais nocivos 
e aditivos, o crack. 

O tabaco industrializado e o crack são considerados epidemias. O câncer consiste em 
agravo associado ao uso de tabaco industrializado. O HIV, a hepatite e a tuberculose consistem 
em epidemias associados ao uso, sem prevenção, de certas drogas. O sexo desprotegido pode-se 
dar em contexto de abuso de álcool, igualmente agressões, depressões, distúrbios de conduta e 
acidentes de trânsito173. A redução de danos visa prevenir a disseminação de epidemias e assegurar 
o direito à saúde e convivência autônoma. Como afirmado, o substrato nocivo e aditivo, bem 
como a comercialização de adulterados, resulta da proibição do comércio da cocaína. À folha de coca 
reivindica-se o estatuto de patrimônio cultural, planta sagrada, objeto litúrgico e, se comercializada, 
é de se reivindicar royalties174 para as comunidades andinas, quando da extração de medicamento. 
Da Constituição Federal pode-se extrair um dever geral de não comercialização, porém atento à 
realidade da proibição, deve-se relativizar e compatibilizar com o direito de uso seguro e informado, 
seja pela condicionamento cultural, seja pela disposição do corpo, garantido o direito de associação175, 
seja pelo uso medicinal, seja pelo direito moral ao uso recreativo, facilitando-se o direito à  
saúde com a descriminalização, com a administrativização – sanções e licenças administrativas – e 
com o controle social. 

172 CARBONELL, miguel. La guerra perdida. Disponível em:  http://www.metapolitica.com.mx,  acesso em 22/10/2010.
173 Conforme Francisco Inácio Pinkusfeld Barros. In: DOmINGuEZ, 2011, Op. Cit., p. 14.
174 A par da Convenção da Biodiversidade, pode-se mencionar a corrente dos sabinianos, inspirada nos 

estóicos, a considerar o proprietário da matéria, também proprietário da coisa fabricada, para os 
proculianos, de base aristotélica, considera-se a forma dada à coisa, como na especificações perfeitas  
uva-vinho e azeitona-azeite. CRETELLA JR, Curso de Direito Romano, RT, São Paulo: 1970, p. 181.  
De todo modo, reivindica-se indenização. 

175 <http://coletivodar.org/2010/12/madri-abre-seu-primeiro-clube-privado-para-consumo-de-maconha/>.
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A antropologia urbana bem demonstra o funcionamento de comércio lucrativo – o que resulta da 
proibição de acordo com os defensores de produção e distribuição controladas – em um país desigual 
como o Brasil. Phillippe Borgouis, antropólogo norte-americano, crítico da “indústria destrutiva”, em 
entrevista divulgada pelo uOL176, para além do estudo de grupos vulneráveis, destaca a sociabilidade177. 
Marcelo Freixo, Deputado Estadual do RJ, aponta o sentido da ação governamental para a inteligência178.

Propõe-se interpretação do art. 4º, II da CF, prevalência dos direitos humanos nas relações 
internacionais, para diálogo em foros da uNASuL e Parlamento do mercosul, com invocação do 
art. 173 da CF, para exploração direta de atividade econômica pelo Estado, quando necessária aos 
imperativos da segurança nacional e a relevante interesse coletivo definido em lei, com aplicação no 
que couber da Lei nº 9.782/99, Sistema Nacional de Vigilância Sanitária179, o que não exclui o debate 
da regulamentação do sistema financeiro internacional180.

176 Disponível em: http://jornaldedebates.uol.com.br/blog/jd/assista-entrevista-philippe-bourgois-record, acesso em: 
27/12/2010.

177 Para sociabilidade, socorre-se de miguel Reale: “A sociabilidade é tendência natural do homem, mas a sociedade é 
permanentemente ‘construída’, algo que uma geração recebe e transmite a outra, quando mais não seja pelo fato 
fundamental da linguagem, sendo umas gerações mais felizes por poderem transferir proporcionalmente mais do que 
receberam. Quando a criança aprende palavras no seio da família, recebe, através das palavras, uma compreensão 
do social, uma maneira de ser e de comportar-se. É certo, pois, que toda conduta é um fato social e histórico, porque 
envolve sempre, ou um enlace concreto do homem com outros homens, ou uma posição do homem com referência a 
outros homens e a seus bens, em uma trama de interesses e de fins, que se desenrola no tempo. Todo agir humano, 
repetimos, é um agir no meio social e, como a sociedade mesma, a conduta é uma expressão da cultura. A conduta 
como tal é um bem da cultura. Dizer, porém, que toda cultura humana é conduta social, e expressão do mundo da 
cultura, é suscitar uma série de problemas, porquanto nem sempre o homem age segundo as mesmas categorias, as 
mesmas direções, ou iguais razões de enlace”. REALE, Miguel. Filosofia do Direito, Saraiva, São Paulo: 1998, p. 387.

178 FREIxO, marcelo. Violência é caso para inteligência. Disponível em: http://www.marcelofreixo.com.br/site/
noticias_do.php?codigo=114, acesso em: 27/12/2010. Veja também: BRITO, Valteir marcos de. O papel da inteligência 
no combate ao crime organizado transnacional. Convênio uFRJ, Escola Superior de Guerra, Rio de Janeiro: 2007, 
disponível em: http://bd.camara.gov.br, acesso em: 27/12/2010.

179 Para a conjugação da descriminalização com a regulamentação, veja também: SCABIN, Cláudia Silva. Uso de 
Drogas: uma análise sob a perspectiva da redução de danos. Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária, vol. 1, nº 20, jan./07 a jun./07, Brasília.

180 Sobre a militarização e o risco para as democracias latino-americanas, veja também: JuNIOR, João marcelo de 
Araújo. A problemática das drogas na América Latina. Primeiras conclusões do projeto alternativo do Rio de 
Janeiro. Fasc. de Ciências Penais, v. 3, nº 2, p. 122-135, abr./mai./jun., Porto Alegre: 1990.
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a DimEnSão funcional Do DirEiTo E Sua inTEr-rElação com oS 
paraDigmaS DE DESEnvolvimEnTo na pErSpEcTiva Da muDança 

Social: Do inDuSTrialiSmo à SuSTEnTabiliDaDE

GaBriel antonio De aBreu Vieira1

rESumo:

A dimensão funcional do Direito e sua inter-relação com os paradigmas de desenvolvimento na 
perspectiva da mudança social é o objeto deste estudo. No mundo ocidental, a análise da mudança social 
decorrente da Revolução Industrial, ocorrida nos séculos XVIII e XIX, constituiu fator significativo 
para o surgimento da Sociologia. Por sua vez, a Sociologia Jurídica direciona-se ao estudo das mudanças 
sociais, realizando a análise sob a ótica do relacionamento com o Direito. A dimensão funcional do Direito 
não se esgota no controle social, nem sua construção se limita à adequação posterior aos novos fatos 
sociais. Em decorrência das necessidades sociais, por exemplo, as econômicas, com a finalidade de 
superar situações de crise e propiciar o desenvolvimento, o Direito deve possuir a ampliação funcional 
necessária, no sentido de ser instrumento de intervenção, bem como de promoção, para alcançar 
objetivos propostos, atuando na realidade com a finalidade de transformá-la. A função promocional do 
Direito, como direcionadora de condutas e atividades, é adequada para atingir o objetivo de viabilizar 
a compatibilização entre o desenvolvimento e o meio ambiente ecologicamente equilibrado, resultante 
da interpretação sistemática da Constituição Brasileira de 1988, bem como materializar o compromisso 
da Agenda 21, visando à mudança social planejada de um modelo de desenvolvimento industrialista, 
depredador e poluidor, para um novo paradigma de desenvolvimento sustentável.

palavraS-chavE: 

Dimensão Funcional do Direito; mudança Social; Desenvolvimento; Industrialismo; Sustentabilidade.

abSTracT:

The functional dimension of the law and their interrelations with paradigms of development from the 
perspective of social change is the object of this study. In the Western world, the analysis of social change 
resulting from the Industrial Revolution in the eighteenth and nineteenth centuries, was a significant 
factor in the emergence of sociology. In turn, the Sociology of Law moves into the study of social 
change, performing the analysis from the perspective of the relationship with the law. The functional 
dimension of law is not limited to social control, nor its construction is limited to the later adaptation 
to new social facts. As a result of social needs, for example, the economic, in order to overcome crisis 
situations and promote the development, the law should possess the necessary functional expansion, 
to be an instrument of intervention and promotion, to achieve goals proposed, in fact acting in order 
to transform it. The promotional function of law as guiding the conduct and activities, is adequate 
to achieve the goal of enabling the compatibility between development and ecologically balanced 
environment, resulting from the systematic interpretation of the Brazilian Constitution of 1988, as 
well as realize the commitment to Agenda 21, aimed at social change model of a planned industrial 
development, wasteful and polluting to a new paradigm of sustainable development.

1 mestre em Direito pela universidade Federal do Ceará – uFC, Bacharel em Ciências Econômicas pela universidade 
do Estado do Rio de Janeiro – uERJ, Bacharel em Direito pela universidade Federal do Ceará – uFC, Especialista 
em Direito e Processos Administrativos pela universidade de Fortaleza – unifor, Especialista em Direito e Processos 
Tributários pela universidade de Fortaleza – unifor, Analista Judiciário e Supervisor Assistente de Recolhimento 
de Tributos da Justiça Federal no Ceará.



DIáLOGO JuRÍDICO

70 Gabriel antonio de abreu vieira

KEyworDS: 

Functional Dimension of the Law; Social Change; Development; Industrialism; Sustainability.

1. inTroDução

A atividade humana em sociedade é permeada pela normatividade jurídica, nesse sentido, 
apresenta-se a Sociologia do Direito, uma ciência derivada da Sociologia Geral, possuindo objeto 
próprio de investigação materializado nos fatos sociais jurídicos, decorrentes da inter-relação entre o 
Direito e a sociedade, analisando a mútua influência estabelecida entre ambos e investigando os graus 
de efetividade quanto à aplicação das normas jurídicas na realidade social.

Mudança social, por sua vez, é um conceito sociológico essencial, seu significado consiste 
nas alterações dos comportamentos, relações ou instituições no contexto de um grupo específico 
ou sociedade, decorrente de um processo no qual podem ocorrer variações culturais, econômicas, 
geográficas, ideológicas, jurídicas, políticas e tecnológicas, de forma isolada ou combinada.

Partindo dessas premissas, o objetivo deste estudo é investigar as funções do Direito e sua 
inter-relação com os paradigmas de desenvolvimento na perspectiva da mudança social, ou seja, 
de que forma as dimensões funcionais do Direito podem instrumentalmente influir no processo que 
visa substituir um modelo industrialista de desenvolvimento, sem preocupações socioambientais, 
para outro que atenda às necessidades de prosperidade econômica quantitativa e qualitativa da 
sociedade, isto é, um crescimento do produto nacional per capita combinado com a melhoria dos 
indicadores sociais de distribuição de renda, de educação e de oportunidades em que esteja presente 
a sustentabilidade ambiental.

2. o paraDigma Do DESEnvolvimEnTo inDuSTrialiSTa

Desde fins do século XV, no mundo ocidental, ocorreu um processo de mudanças sociais 
advindas de transformações econômicas e políticas, fundamentado na acumulação de capital pela 
concentração fundiária e pelo progressivo aumento das atividades mercantis e bancárias. A Inglaterra foi 
a pioneira desse processo, iniciado após a Guerra das Duas Rosas (1455-1485), com o estabelecimento 
da monarquia absoluta dos Tudor e o subsequente movimento dos enclosures, cercamentos de terras 
comuns nas áreas rurais para pastagens de ovelhas e aplicação de novas técnicas no campo, realizando 
uma Revolução Agrícola, que envolveu intimidação e violência, conforme Karl Polanyi2, na expulsão 
dos pequenos produtores, “demolindo casas que até então, por forças dos antigos costumes, os pobres 
consideravam como suas e de seus herdeiros”. Posteriormente, resultante da união de forças entre os 
grandes proprietários de terras e os comerciantes, implanta-se de uma monarquia parlamentar com 
fonte jurídica no Bill of Rights em 1689.

Nesse contexto, desenvolveu-se a ideologia do liberalismo defendendo a propriedade, como 
forma de garantir o poder econômico pela titularidade jurídica de sobre bens móveis e imóveis, e as 
liberdades, dentre as quais está o livre comércio, destacando-se, em 1690, a publicação da obra de 

2 POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens da nossa época. Tradução de Fanny Wrobel. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2000, p. 52-53.
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Jonh Locke (1632-1704) intitulada Two Treatises of Government que, especificamente na segunda 
parte intitulada An Essay Concerning the True Original, Extent, and End of Civil Government3, expôs 
o indivíduo na qualidade de senhor absoluto de suas propriedades em sua tríplice dimensão: vida, 
liberdade e bens materiais. Também relevante a obra de Dudley North (1641-1691), denominada 
Discourses upon Trade: principally directed to the cases of interest, coynage, clipping, increase of 
money, publicada em 1691, na qual, conforme John Fred Bell4, foi enaltecida a liberdade de comércio 
e idealizado um mundo futuro como uma unidade econômica sem barreiras tarifárias.

A Revolução Industrial desenvolve-se, a partir da Inglaterra, em fins do século XVIII, 
iniciada com a mecanização do setor têxtil, tendo por base material o acúmulo de capitais e a grande 
quantidade de mão de obra decorrente da expulsão dos campos devido aos cercamentos, legitimados 
juridicamente, conforme explica António José Nunes Avelãs5, em 1730, com o Bill for enclosures of 
commons, autorização legal para cercamento de terras comuns, concedida pelo Parlamento inglês. 
Os cercamentos de campos, segundo Karl Marx6, verificaram-se com variações em diferentes países, 
permanecendo até o século xIx, provocando problemas sociais pelo deslocamento de homens, 
mulheres e crianças, que antes realizavam atividades agropecuárias, para trabalharem em minas 
de carvão ou em fábricas, por falta de opções de outros tipos de emprego, realizando as atividades 
laborais em condições precárias de salubridade, durante longas jornadas, sendo remunerados 
com baixos salários, visto que a oferta de trabalhadores era muito superior à demanda, gerando 
insatisfações e o surgimento das ideologias socialistas. 

O processo de mudança social com a instalação das fábricas e a afirmação do trabalho assalariado, 
predominantemente nos setores têxtil e da metalurgia, e a extensão do processo de industrialização 
no século xIx para outros países, tais como França, Suíça, Alemanha e Estados unidos da América, 
conforme ressalta michel Beaud7, acompanhado da adequação das estruturas jurídicas, consolida o 
modo de produção capitalista. Essa realidade propiciou o surgimento da Sociologia, tendo como um 
dos seus objetivos, conforme observa Piotr Sztompka8, estudar a mudança social advinda da transição 
das sociedades para o capitalismo, na qual as características industriais e urbanas passam a preponderar 
sobre as agrárias e rurais.

Dessa forma, Auguste Comte (1798-1857), autor de várias obras, tais como Cours de philosophie 
positive, de 1838, e Discours sur l’esprit positif, de 1844, pretendeu valorizar o espírito positivo, 
caracterizado pela rejeição da metafísica e o reconhecimento da importância do pensamento pragmático 
e científico, e propôs, inspirado nas Ciências Físicas, a criação de uma ciência dedicada ao estudo do 

3 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo: ensaio sobre a verdadeira origem, extensão e objetivo do governo 
civil. Tradução de Alex Marins. 2. ed. São Paulo: Martin Claret, 2006, p. 38, 69-75.

4 BELL, John Fred. História do pensamento econômico. Tradução de Giasone Rebuá. Revisão de Cassio Fonseca. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1961, p. 93.

5 NuNES, António José Avelãs. Uma introdução à Economia Política. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 108-109.
6 mARx, Karl. O Capital: crítica da economia política. Tradução de Reginaldo Sant’Anna,15. ed. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 1996, p. 831-850. 
7 BEAuD, michel. História do Capitalismo: de 1500 aos nossos dias. Tradução de Ermantina Galvão Gomes Pereira. 

São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 104-138.
8 SZTOmPKA, Piotr. A Sociologia da mudança social. Tradução de Pedro Jorgensen Junior. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira. 2005, p. 11.
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fenômeno social, a “Física Social”9, que posteriormente denominou de Sociologia, possuindo duas 
partes, a estática e a dinâmica, a primeira dedicada ao estudo dos requisitos gerais da existência das 
sociedades e a segunda para a análise da mudança social decorrente das transformações ao longo do 
processo de evolução das sociedades na civilização ocidental, que se realizaria conforme a lei dos três 
estados: o teológico, marcado pela imaginação religiosa; o metafísico, no qual se destacam a abstração 
e a argumentação formal; e o positivo, no qual prepondera o poder industrial e científico10.

Por sua vez, Émile Durkheim (1858-1917), considerado um dos fundadores da Sociologia 
Jurídica, coloca na obra De la division du travail social11, de 1893, o tema da mudança social 
decorrente da industrialização na sociedade capitalista liberal, como pode-se observar no prefácio da 
segunda edição, relacionado-o à problemática da ausência da normatividade adequada para regular 
essa nova realidade social, que deve ser investigada de forma metodológica, conforme indicou na 
obra Les règles de la méthode sociologique12 de 1895, na qual afirmou que o estudo da Sociologia 
deve ser afastado do senso comum, tendo em vista que ela é a ciência das sociedades e, portanto, o 
fenômeno social e a evolução coletiva devem ser analisados conforme o método científico.

 No início do século XX, as ideias de Eugen Ehrlich (1862-1922), expostas na sua obra 
Grundlegung der Soziologie des Rechts13, publicada em 1913, refletem de forma clara a influência da 
ideologia liberal e da valorização do pensamento científico. Ehrlich destaca o processo histórico como 
um acúmulo de mudanças sociais, com o Direito evoluindo pela necessidade dos fatos sociais. Dessa 
forma, quando surgiram as indústrias, as ferrovias, a eletricidade e a telefonia, foi preciso regular 
essas atividades. Essa regulação se realizava, inicialmente, por projeção de normas já existentes 
para outros casos, efetuando-se uma adaptação para as novas situações até que fosse criada uma 
legislação adequada, portanto, nessa forma de pensar, o Direito não se anteciparia aos fatos, ou seja, 
não possuiria efeito transformador, mas tão somente, adequar-se-ia a uma realidade.

Ehrlich, observando que em sua época existiam pressões para restrição da legislação estatal, 
valorizou o liberalismo, pela defesa da não intervenção do Estado nas atividades econômicas, devido, 
segundo ele, à impossibilidade de controle de seus efeitos; além disso, conforme seu pensamento, 
“os acontecimentos sociais não são atribuídos à vontade da pessoa que age, mas às forças que 
independente dela agem na sociedade”, assim como, pela observação das ciências naturais, constata-se 
que as forças da natureza são geradoras dos acontecimentos naturais, considerou que, se no âmbito 
da Ciência Jurídica, esse raciocínio tivesse sido seguido, teria sido produzida “uma arte de legislar 
cientificamente fundada”.

9 COmTE, Auguste. Curso de filosofia positiva. Discurso sobre o espírito positivo. Discurso preliminar sobre o 
conjunto do positivismo. Catecismo positivista. Traduções de José Arthur Giannotti e miguel Lemos. São Paulo: 
Abril Cultural. 1978. p. 33.

10 Ibidem, p. 66-78. 
11 DuRKHEIm, Émile. A divisão do trabalho social. Traduções de Eduardo Freitas e Inês mansinho. v.1, 3. ed.Lisboa: 

Presença. 1989, p. 8-9. 
12 DuRKHEIm, Émile. As regras do método sociológico. Tradução de Pietro Nassetti. São Paulo: martin Claret,2001, p. 11.
13 EHRLICH, Eugen. Fundamentos da sociologia do Direito. Tradução de René Ernani Gertz. Brasília: universidadede 

Brasília, 1986, p. 299-313.
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Portanto, desde os primórdios da Sociologia, no paradigma do desenvolvimento industrialista, 
existiam reflexões sobre a mudança social, em diversos sentidos. Dessa forma, enquanto Comte 
vislumbrava uma evolução que seguiria uma lei natural, Durkheim preocupava-se com a falta de 
normatividade reguladora em uma época de transição, e Ehrlich considerava que a normatização 
jurídica se adapta e é criada posteriormente aos fatos sociais.

3.  a granDE DEprESSão E a função inTErvEnTiva Do DirEiTo 

A crença liberal de que o mercado por si próprio resolveria suas crises sofreu um duro 
golpe com a Grande Depressão iniciada nos Estados unidos da América, em 1929, país que, após a 
Primeira Guerra mundial, passou a ocupar a posição, antes preenchida pela Inglaterra, de primeira 
potência mundial. Os sinais precursores da crise ocorreram no fim do primeiro semestre de 1929, 
conforme explica Francisco de B. B. de Magalhães Filho14, pela contração de demanda na economia 
norte-americana, com diminuição de gastos de capital e um simultâneo e intenso movimento 
especulativo. Na divulgação dos balanços das empresas referentes ao terceiro trimestre, observou-se 
a redução das atividades econômicas, o que acarretou a progressiva queda do valor dos títulos e a 
quebra da Bolsa de Nova York, em 24 de outubro de 1929. Tendo em vista a existência, já naquela 
época, de uma interligação das principais bolsas de valores e considerando que o maior movimento 
especulativo realizou-se com títulos e capitais europeus, a repercussão na Europa foi rápida, gerando 
retração na demanda e consequentemente queda no preço dos produtos, alastrando-se por vários países, 
inclusive o Brasil, com falências e milhões de desempregados, ou seja, um custo social altíssimo.

Herbert Clark Hoover, que exerceu a presidência dos Estados Unidos da América de 1929 a 
1933, acreditava nas ideias liberais de não intervenção na economia, porém, Franklin Delano Roosevelt, 
naquela época governador de Nova York, alertava, segundo informa John A. Woods15, para a necessidade 
de que pelo menos por uma geração deveriam ser adotadas medidas radicais contra a crise, com a 
finalidade de evitar uma revolução. Provavelmente estava em seu pensamento que o governo poderia 
perder o controle e os Estados unidos da América virem a se transformar em um país socialista.

O presidente Hoover, por sua vez, estimulou a cooperação voluntária entre trabalho e capital 
com a finalidade de reduzir ao máximo possível os efeitos da depressão e principalmente para evitar a 
queda dos salários mais rápida que a dos preços dos produtos. Hoover considerava que não deveriam 
ser atribuídos maiores poderes ao governo e este não deveria atuar diretamente pela ajuda às vítimas 
da depressão econômica, mas tomou certas medidas que representam uma intervenção do Estado, 
tais como a realização de obras públicas, a Reconstrution Finance Corporation, um programa de 
reconstrução das corporações financeiras por meio de empréstimos, os Home Loan Banks para auxiliar 
os devedores de hipotecas.

Em 1933, Franklin Delano Roosevelt sucedeu Herbert Clark Hoover na presidência 
dos Estados unidos da América e adotou o New Deal (Novo Acordo), expressão que evoca a 
representação simbólica do contratualismo social. Dessa forma, o Estado interviria na sociedade, no 
contexto desse novo pacto, por meio de medidas jurídico-econômicas, com a finalidade de efetuar as 
14 MAGALHÃES FILHO, Francisco de B. B. de. História econômica. s.l. 8. ed. Sugestões Literárias. 1982, p. 412.
15 WOODS, John A. Roosevelt e a América moderna. Tradução de Affonso Blacheyre. Rio de Janeiro: Zahar, 1963, p. 28-29.
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correções necessárias para salvar a sociedade do desastre da depressão, gerando a mudança social de 
uma conjuntura de crise para uma situação de recuperação econômica. michel Beaud16 comenta que as 
medidas jurídico-econômicas do New Deal podem ser classificadas em três vetores; o primeiro deles 
é concernente à reorganização e reativação das atividades do setor bancário (1933), da indústria pelo 
National Industrial Recovering Act (1933), da agricultura com o Agricultural Adjustament Act (1933), 
da energia elétrica com o Tenessee Valley Act (1933) e o Public Utilities Holding Company Act (1935), 
e dos transportes com o Railroad Emergency Act (1933) e o Wheeler Lea Transportation Act (1940); 
o segundo vetor refere-se ao reposicionamento no mercado mundial, com o abandono do padrão-ouro, 
a desvalorização da moeda americana e o Reciprocal Trade Agreements Act (1934); e o terceiro vetor 
está nas reformas sociais que proibiram o trabalho infantil, estabeleceram o salário-mínimo, a jornada 
máxima semanal de trabalho de trinta e cinco horas na indústria e quarenta horas nos escritórios e a 
sistematização no Social Security Act (1936) do direito ao seguro-desemprego e à aposentadoria.

A implementação da mudança social composta pelo conjunto de medidas jurídico-econômicas 
propostas por Roosevelt sofreu a resistência da Suprema Corte dos Estados unidos da América, 
composta por nove juízes, que, por meio de interpretações conservadoras, decidiram contra vários 
itens importantes da legislação do New Deal, considerando-os inconstitucionais.

Diante dessa resistência, explica John A. Woods17, Roosevelt pensava em soluções para 
os problemas decorrentes das decisões da Suprema Corte contrárias ao New Deal, oscilando entre 
a possibilidade de aumentar o número de juízes, criando dessa forma uma maioria favorável, e a 
propositura de emenda constitucional com diversos tipos de propostas: permissão ao Congresso para 
revalidar, por meio de nova votação, as leis que fossem consideradas inconstitucionais; concessão ao 
Congresso do poder de revogar as decisões da Suprema Corte; a declaração de inconstitucionalidade 
somente por dois terços dos votos dos juízes; a concessão de poder explícito ao Congresso para 
regulamentar a agricultura e a indústria. Por fim, em 5 de fevereiro de 1937, o presidente Roosevelt 
enviou proposta ao Congresso para que fosse indicado um novo juiz para cada juiz com mais de 
setenta anos que não se aposentasse, sob o argumento de que a Suprema Corte estava atrasada 
em seus trabalhos, porém essa proposta foi considerada pela Comissão de Justiça do Senado uma 
violação à tradição da independência do Poder Judiciário e não se converteu em lei. Posteriormente, 
em março de 1937, o Presidente da Suprema Corte, juiz Hughs, e os juízes Brandeis, Cardozo, Stone 
e Roberts formaram uma maioria que favoreceu a aprovação de medidas do New Deal. Vale ressaltar 
que a aprovação do projeto de lei gerador de condições financeiras favoráveis aos juízes que se 
aposentassem possibilitou ao presidente Roosevelt a renovação gradual da Suprema Corte.

O Brasil, por sua vez, também foi afetado pela Grande Depressão da década de 30 do 
século XX, atingindo o café, principal produto de exportação, que, conforme Francisco de B. B. de 
magalhães Filho18, sofreu uma redução no preço médio de exportação, de 1929 para 1930, de 4,71 
para 1,91 libras esterlinas por saca. A Revolução de 1930 colocou na chefia do governo Getúlio 

16 BEAuD, michel. História do Capitalismo: de 1500 aos nossos dias. Tradução de  Ermantina  Galvão  Gomes Pereira. 
São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 265-267.

17 WOODS, John A. Roosevelt e a América moderna. Tradução de Affonso Blacheyre. Rio de Janeiro: Zahar, 1963, 
p. 102-116.

18 MAGALHÃES FILHO, Francisco de B. B. de. História econômica. s.l. 8. ed. Sugestões Literárias. 1982, p. 422-425.
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Dornelles Vargas, que tomou diversas medidas jurídico-econômicas para superar a crise pela defesa 
dos preços do café, tais como o Decreto nº 22.121, de 22 de novembro de 1932, proibindo, pelo 
prazo de três anos, o plantio de lavouras de café em todo o território nacional, visando combater a 
sua superprodução, e incumbindo ao Conselho Nacional do Café, durante o tempo de sua vigência, 
unificar os métodos de propaganda do café brasileiro e a sua promoção no exterior, visando obter o 
aumento de seu consumo.

Apoiando-se o setor cafeeiro, foram também indiretamente sustentados os setores 
econômicos relacionados a essa atividade agrária. Além disso, as emissões monetárias para compra 
dos estoques desvalorizaram a moeda, o que encareceu as importações, favorecendo o crescimento do 
setor industrial nacional, gerando, portanto, uma significativa mudança social pela ascensão da classe 
industrial e ampliação das classes médias e trabalhadoras urbanas.

Conforme se observou, na época da Grande Depressão, no mundo ocidental, na terceira 
década do século xx, o paradigma liberal de que o Estado não deve realizar intervenções na economia, 
aguardando a correção pelo mercado, e a concepção de que o Direito como instrumento social  
deve-se destinar unicamente à regulação e ao controle de fatos sociais, mostraram-se inadequados 
para debelar a crise. 

Dessa forma, Roosevelt e Vargas, na qualidade de gestores públicos, realizaram um juízo 
de prognose e, prevendo que uma possível evolução do processo de crise poderia resultar numa 
situação de descontrole social, resolveram antecipar-se aos prováveis fatos, adotando medidas 
jurídico-econômicas no sentido de realizar uma intervenção do Estado para reativar a economia com 
o objetivo de superar as dificuldades. Ocorreu, portanto, uma ampliação funcional do Direito, ou 
seja, transcendendo o controle da sociedade, as regras jurídicas também podem expressar formas 
instrumentais de intervenção para transformar a realidade.

4. a função promocional Do DirEiTo viSanDo o DESEnvolvimEnTo DirEcionaDo ao 
bEm-ESTar Da SociEDaDE 

A função promocional do Direito é abordada por Norberto Bobbio, em 1977, na obra Dalla 
struttura alla funzione: nuovi studi di teoria del diritto, na qual reuniu vários de seus trabalhos, dentre os 
quais está o ensaio Verso una teoria funzionalistica del Diritto19, no qual comenta o pensamento de Hans 
Kelsen na obra Reine Rechtslehre20, publicada inicialmente em 1934, e reelaborada na segunda edição, 
em 1960, que objetivou a construção de uma teoria pura do Direito sem intromissões de juízos de valor 
e concentrou-se na análise estrutural do ordenamento jurídico, revelando uma concepção de divisão de 
trabalho que normalmente se estabelece entre juristas e sociólogos do Direito, pela qual, os primeiros são 
observadores internos do sistema jurídico, ou seja, de sua estrutura, dos elementos que a compõe e suas  
inter-relações, e os segundos são observadores externos, isto é, das finalidades materializadas que são os 
efeitos produzidos na sociedade pelo exercício das funções, por meio da aplicação das normas jurídicas.

19 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Tradução de Daniela Beccaccia 
Versiani. Barueri: manole, 2007, p. 55-79.

20 KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. Tradução de João Baptista machado. 6. ed. São Paulo: martins Fontes, 
2003, p. 1, 2, 25, 26, 27, 37, 40, 81, 121, 122, 221.
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Conforme Kelsen, o ordenamento jurídico é um sistema dinâmico de normas que possuem 
validade não por causa de seus conteúdos, mas sim, devido à sua produção ser realizada de acordo 
com “uma forma fixada por uma norma fundamental pressuposta”. Por sua vez, as normas jurídicas 
expressam comandos, permissões ou atribuições de poder ou competência, compondo o ordenamento 
cuja característica é a coerção social instrumentalizada através da sanção, como pena ou execução 
forçada, e, assim sendo, a concepção normativista reduz a dimensão funcional do Direito ao controle 
social que visa à segurança coletiva.

Contudo, segundo observou Bobbio, o aspecto funcional permanece presente na teoria de 
Kelsen, do ponto de vista instrumental, ou seja, do Direito como meio para se alcançar uma finalidade, 
que é identificada pelo normativismo como a segurança coletiva.

Outro ponto a destacar é, não obstante Kelsen desejasse uma teoria pura, portanto, sem 
contaminações ideológicas, o fato de ser atribuído por ele pouco valor às sanções positivas (prêmios), 
colocando em relevo as sanções negativas (penas e execuções forçadas), objetivando o controle 
social, e, portanto, assegurando somente a segurança coletiva, o que demonstra sua identificação com 
a ideia de um Estado de Direito no qual não há intervenção na economia, deixando-a ao setor privado, 
o que se adéqua à ideologia liberal.

Em contraste com a função de controle social, Bobbio coloca em destaque a função 
promocional do Direito que é destinada à indução de condutas. Dessa forma, essa perspectiva 
consiste na utilização de normas jurídicas visando alcançar metas aptas a produzir mudanças sociais 
geradoras de desenvolvimento, tendo como instrumento as sanções positivas, isto é, os prêmios, 
que são recompensas para aqueles que já realizaram as atividades, atingindo os objetivos propostos, 
considerando também a função desempenhada pelos incentivos e desincentivos que podem ser 
incluídos nas normas jurídicas, sendo que, não obstante não sejam sanções positivas ou negativas 
propriamente ditas, pois não constituem respostas a uma determinada ação, estimulam ou desestimulam 
a realização de uma atividade.

Ramón Soriano, por sua vez, na obra Sociologia del Derecho21, ao abordar as funções 
do  Direito na sociedade, observa a presença de duas dicotomias mencionadas pelos sociólogos.  
A primeira divide conceitualmente o Direito como resistente a mudanças, conservando a ordem social, 
e o Direito como promotor da mudança social. A segunda coloca o Direito como fator determinado 
pelas realidades sociais e o Direito como determinante de mudanças sociais. Sobre essas dicotomias, 
Soriano cita a afirmação de Nicholas Timasheff de que não é correto classificar de modo excludente 
as tendências do Direito como conservadora ou progressista, pois o Direito pode ser instrumento tanto 
de estabilidade quanto de mudança social. 

Ao refletir sobre o tema, Raimundo Bezerra Falcão, numa concepção transdiciplinar, na 
obra Tributação e Mudança Social22, realizando uma análise integrada por elementos jurídicos, 
econômicos e sociológicos, explica que as atividades dos movimentos sociais, dos grupos de pressão, 
das classes e das elites podem, quanto às mudanças sociais, conforme seus interesses, obstaculizá-las 
ou promovê-las, sendo que as mudanças se materializam com maior ou menor eficácia ou rapidez, 

21 SORIANO, Ramón. Sociologia del Derecho. Barcelona: Ariel, 1997, p. 311-315.
22 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Tributação e mudança social. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 50-69.
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dependendo da preponderância das forças sociais que lhes são favoráveis. Argumenta que a mudança 
social em si representa um gênero que comporta as seguintes espécies: o progresso, o retrocesso e o 
desenvolvimento. O progresso é um avanço unicamente numa dimensão que pode beneficiar somente 
uma parcela da sociedade, sendo seu oposto o retrocesso. O desenvolvimento, por sua vez, é um 
fenômeno diferenciado que suscita movimentos positivos no sentido do aumento de riqueza dirigido 
ao bem-estar da sociedade. 

No mesmo sentido, Ricardo Feijó23 comenta que o desenvolvimento demanda crescimento 
econômico adicionado de políticas públicas e ações privadas que possibilitem disseminar os resultados 
favoráveis, por exemplo, em educação e saúde, direcionado-se ao bem-estar da sociedade, e Raimundo 
Bezerra Falcão sugere a utilização de normas tributárias contendo efeitos extrafiscais adequados, sob 
a forma de incentivos econômicos24, ou seja, a aplicação da função promocional do Direito.

5. o paraDigma Do DESEnvolvimEnTo SuSTEnTávEl

A reflexão sobre os problemas ambientais afetando as sociedades humanas é ampliada após a 
Segunda Guerra Mundial, conforme explica Alexandre Kiss25, motivada por uma conjuntura integrada 
pelos seguintes fatores: o acesso da opinião pública às informações sobre as questões do meio 
ambiente, devido à expansão dos meios de comunicação de massa, passando-se a valorizar a produção 
de conhecimento científico concernente ao tema; a inserção do valor democrático na diplomacia, 
impondo-se que os tratados internacionais sejam submetidos aos parlamentos nacionais para aprovação 
e controle, o que possibilitou a discussão sobre consequências ambientais destes; a questão das armas 
nucleares para destruição em massa; e os efeitos dos grandes acidentes ambientais.

Nesse contexto, na Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
Humano26, realizada em Estocolmo, de 5 a 16 de junho de 1972, foi proclamado o direito do ser humano 
ao meio ambiente de qualidade, de forma a permitir uma vida digna e com bem-estar para as gerações 
presentes e futuras, como objetivo imperioso para a humanidade, devendo ser harmonizado com os 
objetivos fundamentais já estabelecidos da paz e do desenvolvimento para todos os países do mundo.

Por sua vez, em 4 de dezembro de 1986, na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, 
adotada pela Resolução nº 41/128 da Assembleia Geral das Nações unidas27, o desenvolvimento é 
caracterizado como direito humano inalienável, estabelecendo-se, no seu artigo primeiro, que toda 
pessoa e todos os povos estão habilitados a participar, contribuir e desfrutar do desenvolvimento nas 
dimensões econômicas, sociais, culturais e políticas, devendo existir a plena realização de todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais.
23 FEIJÓ, Ricardo. Desenvolvimento econômico: modelos, evidências, opções e o caso brasileiro.  São  Paulo:  Atlas,  

2007, p. 43.
24 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Op. cit., p. 257-322.
25 KISS, Alexandre. Droit international de l’environnement. Paris: Pedonne, 1989. p. 349, apud SOARES, Guido 

Fernando Silva. Direito internacional do meio ambiente: emergência, obrigações e responsabilidades. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2003, p. 45.

26 uNITED NATIONS. Environment Programme. Declaration of the United Nations Conference on the Human 
Environment. Disponível em: <http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&Arti
cleID=1503&l=en>. Acesso em: 15 fev. 2011.

27 uNITED NATIONS. Documents. Declaration on the right to development. Disponível em: < http:// www.un. org/
documents/ga/res/41/a41r128.htm>. Acesso em: 15 fev. 2011.
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No Relatório para a Assembleia Geral das Nações unidas da Comissão mundial sobre meio 
Ambiente e Desenvolvimento, denominado “Nosso Futuro Comum”28, de 4 de agosto de 1987, a 
questão da compatibilização do meio ambiente e desenvolvimento, juntamente com a preocupação 
com o crescimento populacional em países pobres, resultaram na indicação de políticas de controle 
demográfico para estes, bem como na construção conceitual do paradigma de desenvolvimento 
sustentável para todos os países, definindo-o como sendo aquele que satisfaz as necessidades da geração 
presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades, 
recomendando-se que deve ser dada prioridade absoluta às necessidades dos pobres e considerar as 
limitações impostas pelo estado da tecnologia e da organização social.

A Declaração da Conferência das Nações unidas sobre meio Ambiente e Desenvolvimento, 
realizada de 3 a 14 de junho de 1992, no Rio de Janeiro29, estabeleceu vários princípios, dentre os 
quais, o de que os seres humanos estão no centro das preocupações do desenvolvimento sustentável, 
com direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza. A Agenda 21, aprovada 
pela referida Conferência, representou um consenso e compromisso dos países signatários para 
cumprimento dos objetivos no sentido de uma mudança social planejada para um novo paradigma de 
desenvolvimento, caracterizado pela sustentabilidade30. Vale ressaltar que o conceito de mudança social 
planejada, na qual são escolhidos os objetivos e os meios para a sua realização, é reconhecido pela 
Sociologia como uma necessidade decorrente da complexidade das sociedades modernas, conforme 
atesta Agerson Tabosa Pinto31.

No Brasil, a Constituição de 1988 determina, como um dos objetivos fundamentais, disposto no 
artigo 3º, inciso II, garantir o desenvolvimento nacional, sendo que o artigo 225 impõe ao Poder Público 
e à coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia 
qualidade de vida, bem de uso comum do povo e direito de todos. Portanto, conclui-se que deverá haver 
a necessária compatibilização do desenvolvimento com o meio ambiente no sentido da sustentabilidade 
prevista na Agenda 21, compromisso do qual o Brasil é signatário, tendo elaborado a sua própria Agenda, 
proposta de um novo pacto social, resultado de consulta nacional, estabelecendo as ações prioritárias, 
caminhos preferenciais da construção da sustentabilidade brasileira32. 

A implementação da proposta de mudança social constante na Agenda 21 Brasileira prevê a 
utilização da função promocional do Direito de duas formas: a direta e a indireta. Na forma direta, 
por meio de gastos públicos, que devem estar em consonância com a Lei do Plano Plurianual, Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Na forma indireta, por leis que materializem 
políticas tributárias e financeiras.
28 UNITED NATIONS. Official Documents System. Report of the World Commission on Environment and Development 

“Our Common Future”. Disponível em: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/uNDOC/GEN/N87/184/67/ImG/
N8718467.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2011.

29 uNITED NATIONS. Documents. Report of the United Nations Conference on Environment and Development – 
Annex I – Rio Declaration on Environment and Development. Disponível em: <http://www.un.org/documents/ga/
conf151/aconf15126-1annex1.htm>. Acesso em: 15 fev. 2011.

30 uNITED NATIONS. Department of Economic and Social Affairs. Division for Sustainable Development. Agenda 21. 
Disponível em: <http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/index.shtml>. Acesso em: 15 fev. 2011.

31 PINTO, Agerson Tabosa. Sociologia geral e jurídica. Fortaleza: Qualygraf, 2005, p. 277.
32 BRASIL. ministério do meio Ambiente. Agenda 21 Brasileira. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/sitio/index.

php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18&idConteudo=908&idMenu=374>. Acesso em: 15 fev. 2011.
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Na forma direta, vale ressaltar o Plano Plurianual, instrumento orçamentário previsto no 
artigo 165, parágrafo primeiro da Constituição Brasileira, instituído periodicamente por lei ordinária, 
contendo as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital, 
e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Para o período 
2008/2011, o Plano Plurianual estabelecido pela Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, contém no anexo I 
os programas finalísticos, consistindo naqueles que, pela sua implementação, geram oferta de bens e 
serviços diretamente à sociedade, sendo passíveis de aferição por indicadores, e possuem como um 
de seus objetivos promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de 
empregos e distribuição de renda, abrangendo vários objetivos setoriais que devem estar de acordo com 
a sustentabilidade, tais como: impulsionar o agronegócio, garantir e ampliar a renda agrícola, fortalecer 
a agricultura familiar, promover a reforma agrária, dar acesso à terra e propiciar conhecimento para 
produção de alimentos, renda e cidadania, aumentar a produção de produtos agropecuários, visando 
garantir a segurança alimentar.

Na forma indireta, podem ser elaboradas políticas tributárias e financeiras, compostas por normas 
de conteúdo jurídico-econômico que, ao incentivarem condutas e atividades, promovam o novo paradigma 
de desenvolvimento na perspectiva da sustentabilidade e da defesa ambiental. Nesse sentido, conforme 
leciona Denise Lucena Cavalcante33, a alteração realizada pela Emenda nº 42/2003, no inciso VI, do 
artigo 170 da Constituição Federal de 1988, ao determinar a possibilidade de defesa do meio ambiente, 
inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de 
seus processos de elaboração e prestação, adéqua-se perfeitamente a esse propósito.

A política tributária utiliza o mecanismo da extrafiscalidade, segundo Roque Antonio 
Carrazza34, por exemplo, por meio da isenção ou redução de alíquotas incidentes sobre a produção 
ou o consumo de bens que tenham sido elaborados de acordo com um processo de sustentabilidade 
ambiental. Por sua vez, a política financeira pode ser realizada, por exemplo, no âmbito da repartição 
das receitas tributárias, por meio da destinação de até um quarto dos vinte e cinco por cento do 
produto da arrecadação do imposto dos Estados sobre operações relativas à circulação de mercadorias 
e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICmS), 
conforme inciso II do parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal, condicionada ao 
cumprimento, pelos municípios, de metas fixadas em lei estadual, conforme explica Wilca Barbosa 
Hempel35. Dessa forma, no Estado do Ceará observam-se, inseridos dentre os dispositivos da Lei 
nº 12.612/96, alterada pela Lei nº 14.023/07, critérios para distribuição da parcela de receita do 
produto de arrecadação do ICmS pertencente aos municípios, desde que adimplidos os requisitos 
de qualidade da educação, da saúde e do meio ambiente.

33 CAVALCANTE, Denise Lucena. Políticas públicas ambientais no setor automobilístico. In: SCAFF, Fernando
Facury; ATHIAS, Jorge Alex (Coord). Direito tributário e econômico aplicado ao meio ambiente e à mineração. 
São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 217.

34 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 23. ed. São Paulo: malheiros, 2007, 
p. 677-681.

35 HEmPEL, Wilca Barbosa. ICMS ecológico. Fortaleza: Demócrito Rocha, 2007, p. 186-197.



DIáLOGO JuRÍDICO

80 Gabriel antonio de abreu vieira

6. conSiDEraçõES finaiS

O estudo da mudança social no mundo ocidental, decorrente da Revolução Industrial, ocorrida nos 
séculos XVIII e XIX, constituiu um fator significativo para o surgimento da Sociologia. Seus pioneiros 
almejavam compreender a realidade das transformações com o intuito de proporcionar uma contribuição 
científica que significasse uma evolução benéfica para as sociedades em processo de mudança.

A Sociologia Jurídica, por sua vez, também se direciona para o estudo das mudanças sociais, 
realizando-o sob a ótica do relacionamento com o Direito, considerando-se que a dimensão funcional 
deste não se esgota no controle social, nem sua construção se limita à adequação posterior aos novos 
fatos sociais, ressaltando-se que, em decorrência das necessidades sociais, como por exemplo, as 
econômicas, com a finalidade de superar situações de crise e propiciar o desenvolvimento, o Direito 
deve possuir a ampliação funcional nas dimensões de intervenção, utilizando mecanismos de promoção.

A percepção dos problemas ambientais, nos decênios finais do século XX, resultou no consenso 
entre os países-membros das Nações unidas de que é imprescindível uma mudança social planejada no 
sentido da compatibilização do desenvolvimento com preservação e uso racional da natureza. No Brasil, 
por exemplo, ao se realizar uma interpretação sistemática da Constituição Federal de 1988, considerando-se 
o objetivo do desenvolvimento e o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
conclui-se que a harmonização entre ambos deve ser necessariamente realizada.

No século XXI, persiste o desafio do novo paradigma de desenvolvimento caracterizado 
pela sustentabilidade, que deve transcender a mudança de consciência no sentido da indispensável 
concretização da mudança social no plano material, ultrapassando cada vez mais o discurso na direção 
da prática. Nesse sentido, o Direito, por meio da função promocional, utilizando sanções premiais e 
incentivos, é um instrumento apto, ao direcionar condutas e atividades, atuando na realidade com a 
finalidade de transformá-la.
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Tráfico DE mulhErES para finS DE Exploração SExual no braSil: 
conTExTo hiSTórico-Social E avanço Da lEgiSlação

líVia maria Xerez De azeVeDo1

rESumo: 

O presente artigo aborda aspectos essenciais para o entendimento do tráfico internacional de mulheres 
para fins de exploração sexual em nosso país, tais sejam os diversos cenários nacionais e internacionais 
que influenciaram a tipificação do crime em tela no ordenamento jurídico brasileiro.

palavraS-chavE: 

Tráfico de seres humanos; Mulheres; Legislação nacional e internacional.

abSTracT: 

The present article approaches essential aspects for understanding of the international traffic of women 
on intention for sexual exploration in our country, such are the diverse national and international scenes 
that had influenced the characterization of the crime in field in the Brazilian legal system.

KEyworDS: 

Human Trafficking; Women; National and International Legislation.

1. inTroDução 

 “A escravidão e o tráfico de seres humanos são violações dos direitos humanos mais 
fundamentais, como o direito à vida, à dignidade, à segurança, ao trabalho justo, à saúde 
e à igualdade. Esses são direitos que todos nós possuímos, independentemente do sexo, 
nacionalidade ou condição social. A escravidão e o tráfico de seres humanos têm que 
ser erradicados e devemos reafirmar nosso compromisso com o fim dessas práticas 
inaceitáveis e intoleráveis.” 

Kofi Annan 
Secretário-Geral das Nações unidas (1997-2006)

Por volta de 1550, teve início no Brasil o fenômeno do tráfico de pessoas, exatamente cinquenta 
anos após a chegada dos portugueses. Durante muitos anos, Portugal limitou-se basicamente em 
reconhecer o novo território e protegê-lo das intenções expansionistas dos outros países europeus. 
Mas era preciso não só demarcar, era preciso efetivar a posse da grande faixa de terra “descoberta”, 
povoando-a e extraindo as riquezas necessárias para o enriquecimento da metrópole. Deu-se, portanto, 
o início do tráfico de pessoas no país. Como justificativa, Portugal alegava a necessidade de fixar o 
colono à terra. Considerando a falta de mulheres brancas no “Solo do Pau-Brasil”, iniciou-se, então, 
o tráfico de jovens órfãs portuguesas, a fim de tornarem-se esposas dos conquistadores lusos. Partindo 
desse contexto, esta pesquisa se propõe a analisar alguns aspectos essenciais para o entendimento do 
tráfico internacional de mulheres para fins de exploração sexual em nosso país.

1 Acadêmica do 10° semestre da Faculdade Farias Brito – FFB. Estagiária de Direito do Tribunal de Justiça do Estado 
do Ceará.
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2. TranSvErSaliDaDE Da TEmáTica

Segundo a Teoria Tridimensional aprofundada pelo ínclito doutrinador miguel Reale2, o Direito, 
a partir dos vários sentidos do termo, é dotado de três acepções basilares e observáveis em todos os 
momentos da vida jurídica, tais sejam: o aspecto fático, o aspecto axiológico e o aspecto normativo. Assim:

Onde quer que haja um fenômeno jurídico, há, sempre e necessariamente, um fato 
subjacente (fato econômico, geográfico, demográfico, de ordem técnica etc.); um valor, 
que confere determinada significação a esse fato, inclinando ou determinando a ação dos 
homens no sentido de atingir ou preservar certa finalidade ou objetivo; e, finalmente, uma 
regra ou norma, que representa a relação ou medida que integra um daqueles elementos 
ao outro, o fato ao valor; tais elementos ou fatores (fato, valor e norma) não existem 
separados uns dos outros, mas coexistem numa unidade concreta; mais ainda, esses 
elementos ou fatores não só se exigem reciprocamente, mas atuam como elos de um 
processo, de tal modo que a vida do Direito resulta da integração dinâmica e dialética 
dos três elementos que a integram.

O Direito Penal ou Criminal é um ramo do Direito Público que parte da premissa de que as 
normas jurídicas podem ser violadas, desse modo, infringindo a ordem vigente e desencadeando 
no Estado um poder-dever sancionar o infrator. Assim, o Direito Penal trata de analisar as normas 
elaboradas pelo legislador de modo a preservar a sociedade. A análise dessas regras deve ser realizada 
considerando toda a estrutura determinante da conduta delitiva, ou seja, a teia formada, por exemplo, 
pelo emaranhado social, econômico, histórico e moral.

O estudo do tráfico internacional de pessoas, em especial de mulheres brasileiras, para fins 
de exploração sexual, não poderia ser diferente, visto que é oriundo de uma conjuntura histórica de 
negação de direitos sociais e valores morais contaminados pelo preconceito.

O conservadorismo e a inadequação à realidade da conduta delituosa estiveram presentes na 
elaboração das normas penais internacionais e nacionais que visavam à prevenção e à repressão ao 
crime supra. A proteção à moral social, por muito tempo, localizou-se em um patamar superior aos 
direitos individuais das mulheres. 

3. conTExTo no braSil: Do Tráfico nEgrEiro aoS DiaS aTuaiS

O fenômeno do tráfico de pessoas no Brasil iniciou-se, aproximadamente, em 1550, cinquenta 
anos após a chegada dos portugueses. Durante o chamado período pré-colonial, de 1500 a 1530, Portugal 
limitou-se basicamente em reconhecer o novo território e protegê-lo das intenções expansionistas dos 
outros países europeus. Porém, era preciso efetivar a posse da grande faixa de terra “descoberta”, 
povoando-a e extraindo as riquezas necessárias para o enriquecimento da metrópole. Na tentativa de 
fixar o colono à terra, considerando a falta de mulheres brancas no “Solo do Pau-Brasil”, iniciou-se, 
então, o tráfico de jovens órfãs portuguesas, a fim de tornarem-se esposas dos conquistadores lusos.

Tendo em vista os conhecimentos das técnicas comerciais e de cultivo dos portugueses, a 
existência de capital suficiente para financiar a ideia, o clima, a qualidade dos solos do litoral brasileiro 
e a possibilidade de obter mão de obra vasta e a baixo custo, capaz de movimentar a nova engrenagem 
econômica que estava para surgir, iniciou-se, então, a tentativa de consolidar a colonização do Brasil 
através da promissora exploração de seu potencial agrícola.
2 REALE, miguel. Lições preliminares de Direito. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 65.
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Durante o Período Colonial, a lavoura de cana-de-açúcar desenvolveu-se, predominantemente, 
na região Nordeste do Brasil, sob o sistema denominado como plantation, ou seja, constituído pelo 
latifúndio monocultor, escravista e exportador. Nas primeiras décadas, utilizou-se o trabalho nativo, mas 
as doenças, os constantes confrontos armados com o homem branco, os maus-tratos e os conflitos entre 
tribos reduziram a população indígena consideravelmente, sendo um empecilho aos audaciosos planos 
portugueses. Os lusos, já adeptos à prática da escravidão “justa” dos mouros, considerados “infiéis” 
pelos cristãos, estenderam a ideia de infidelidade religiosa aos negros da África e, por volta de 1570, 
iniciaram a importação sistemática dos escravos. Percebendo a elevada lucratividade no comércio de 
pessoas e na cobrança de impostos sobre escravos importados, Portugal transformou os africanos na 
principal força de trabalho da economia colonial e, posteriormente, do Império. De acordo com Glória 
Porto Kok3: “Os portos que mais receberam escravos africanos foram os de Recife e Salvador, nos 
séculos xVI e xVII, e Rio de Janeiro, no século xVIII, em decorrência da demanda de mão de obra 
nas produções de açúcar, nas minas e nas fazendas de café, respectivamente”.

Além das atividades agrícolas exaustivas e das tarefas domésticas, as diversas formas de 
violência, tais sejam, física, sexual e psicológica, eram constantes no cotidiano dos escravos. Durante 
séculos, os navios negreiros, também chamados tumbeiros, trouxeram em larga escala homens, 
mulheres e crianças, valiosas “mercadorias”. Vejamos as palavras de Dorigo e Vicentino4: “Calcula-se 
que, somente no século xVI, cerca de 1 milhão de negros foram enviados e, até o século xIx, não 
menos de 25 milhões foram capturados pelos brancos e deslocados para a América. Para o Brasil, 
dirigiram-se perto de 40% dos escravos que vieram para a América”. 

As escravas viviam nas imediações da casa-grande, trabalhavam nos serviços domésticos e 
cuidavam das crianças.  As negras que haviam dado à luz recentemente, geralmente, amamentavam 
também os filhos de seus senhores e eram chamadas de “amas de leite”. A vida sexual das escravas 
também era tida como um bem a ser explorado, visto que essas iniciavam sexualmente os jovens 
filhos dos ricos fazendeiros, ficavam à disposição de seus proprietários durante boa parte de sua 
existência e, muitas vezes, ainda eram submetidas à exploração sexual além dos limites das cercas de 
seus dominadores.

 Em 1807, o tráfico negreiro foi considerado ilegal pelos ingleses e, no ano de 1808, foi 
considerado crime contra a humanidade. Em 1810, deu-se a abertura dos portos brasileiros às “nações 
amigas” (principalmente à Grã-Bretanha), pondo fim ao Pacto Colonial. Nesse ínterim, a Coroa 
Britânica pressionou Portugal, líder na compra, transporte e venda de negros para o trabalho em suas 
colônias, a assinar o Tratado de Cooperação e Amizade, que versava, dentre outros assuntos, sobre o 
fim do tráfico de escravos. Porém, sem significativos avanços, as pressões inglesas continuaram para, 
em 1831, ser aprovada a Lei Diogo Feijó, que ratificava a extinção do tráfico de escravos. Apesar 
da positivação, o pactuado ainda não estava sendo cumprido pela Coroa Portuguesa e, em 1845, a 
Grã-Bretanha promulgou o Bill Aberdeen, uma nova lei que, por considerar essa prática contrária aos 
próprios direitos das gentes, autorizava qualquer nação a reprimir o tráfico de escravos.

3  KOK, Glória Porto. A escravidão no Brasil colonial. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 20.
4  VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Giampaolo. História do Brasil. São Paulo: Scipione, 1997. p. 109.
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Em 1850, como resposta à política inglesa, no Brasil, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, 
que autorizava a apreensão de qualquer embarcação brasileira ou estrangeira destinada ao tráfico de 
escravos e, em 1854, é promulgada uma terceira lei ratificando a temática. O último desembarque de 
escravos no território nacional ocorreu em 1855 e o Brasil foi o último país independente da América 
a abolir a escravidão, em 1888.

 É relevante ressaltar, a partir de uma abordagem mundial, que durante a segunda metade 
do século xVIII e início do século xIx, acontecia a Revolução Industrial e com ela o conjunto 
de mudanças tecnológicas que impactaram todo o contexto econômico e social do globo. Para a 
Inglaterra, a possibilidade de aumentar o seu mercado consumidor na América era mais interessante e 
lucrativa que a existência de uma grande massa populacional escravizada e, consequentemente, sem 
poder de compra. 
 A crise econômica e as guerras no continente europeu, durante a segunda metade do século 
XIX, incentivaram o fluxo humano para o “Novo Mundo”. Porém, os imigrantes, em busca de uma 
nova vida em um território aparentemente promissor, deparavam-se com decepcionantes condições de 
vida e trabalho. De acordo com Damásio5, em meio ao constante deslocamento de pessoas, emergiu o 
tráfico de mulheres brancas, situação em que mulheres e meninas da Europa eram trazidas para serem 
exploradas sexualmente nos países da crescente economia capitalista. A migração voluntária para 
trabalho na prostituição e o aliciamento para a exploração da prostituição alcançaram mulheres de 
todo o mundo, principalmente da França, da Rússia e da Itália, e cresceram nas periferias dos centros 
urbanos. Essas mulheres seguiam os caminhos das oportunidades financeiras para saciar o desejo 
recém-liberto dos homens da Belle Époque. Afirma a professora Lená medeiros6:

Forma específica de lenocínio, caracterizada pelo tráfico internacional, o caftismo inseriu-se 
na lógica da divisão de mercados que marcou a vitória da industrialização na Europa e a 
expansão da ordem capitalista pelo mundo. Nesse sentido, como qualquer outro grande 
negócio desenvolvido na época, revestiu-se de características monopolistas e supranacionais, 
tecendo complexa rede de intercâmbio entre as Europas Oriental e Ocidental e entre a Europa 
e a América. Nas cidades latino-americanas em processo de modernização, jovens prostitutas 
estrangeiras tornaram-se personagens de destaque no drama urbano, cristalizadas no 
imaginário popular como símbolos marginais do progresso e de um processo “civilizatório” 
de bastidores.

A partir da segunda metade do século xx, com a consagração econômica dos Estados unidos, 
a recuperação do Japão e da Europa Ocidental no período pós-guerra e posterior ascensão dos Tigres 
Asiáticos, surgiram novas potências detentoras do poderio econômico e tecnológico.  O Brasil mudou 
sua predominante condição de país de destino para país de partida de vítimas do tráfico de pessoas, 
principalmente mulheres e crianças, aparecendo ao lado de outros Estados da América Latina, ásia, 
áfrica e Leste Europeu como um dos principais “fornecedores” de pessoas que, tentando fugir da 
miséria, abastecem o ainda crescente mercado sexual internacional.

5  JESuS, Damásio Evangelista de. Direito penal: parte geral. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 71.
6 mENEZES, Lená medeiros de. Processos imigratórios em uma perspectiva histórica: um olhar sobre os 

bastidores. Disponível em: <http://www.comciencia.br/reportagens/migracoes/migr04.htm>. Acesso em:
15 de março de 2010.



DIáLOGO JuRÍDICO

87trÁFico de mulheres para Fins de exploração sexual no brasil: contexto histÓrico-social e avanço da leGislação

4. Evolução Da lEgiSlação braSilEira DianTE DoS DocumEnToS inTErnacionaiS 
raTificaDoS

 O Código Penal do Império (Lei de 16 de dezembro de 1830), do mesmo modo que as 
disposições normativas anteriores, não tipificou o tráfico internacional de mulheres. Assim, o 
delito aparece pela primeira vez no Código Criminal Republicano de 1890 (Decreto nº 847, de 11 
de outubro de 1890), no Capítulo III – Do Lenocínio, contido no Título VIII – Dos crimes contra 
a segurança da honra e honestidade das famílias e do ultraje público ao pudor, assim:

Art. 278. Induzir mulheres, quer abusando de sua fraqueza ou miséria, quer constrangendo-as 
por intimidações ou ameaças, a empregarem-se no tráfico da prostituição; prestar-lhes, 
por conta própria ou de outrem, sob sua ou alheia responsabilidade, assistência, habitação 
e auxílios para auferir, directa ou indirectamente, lucros desta especulação:
Penas – de prisão celular por um a dous annos e multa de 500$ a 1: 000$000.

Segundo Sales e Alencar7, criminalizar a conduta presente na primeira parte do artigo supra, 
também chamada de caftismo, era uma inovação necessária diante do aumento da prostituição no 
Brasil e dos primeiros casos denunciados de tráfico internacional de mulheres. O artigo foi oriundo 
de uma política higienista que buscava eliminar as mazelas físicas e morais que ameaçavam abalar 
os pilares da família e, consequentemente, de toda a sociedade brasileira.

O teor discriminatório do dispositivo é latente ao fazer referência à fraqueza da mulher. 
Certamente, a lei não tratava dos aspectos físicos daquela, mas refletia as condições femininas na 
República Brasileira, bem distantes dos inspiradores de “igualdade, liberdade e fraternidade” da 
Revolução Francesa de 1789. A terminologia utilizada pelo legislador ainda mostrava-se imprecisa 
ao tratar sobre as mulheres que se empregavam no tráfico da prostituição, visto que os empregados 
no tráfico, na verdade, eram os agentes que promoviam a dita prostituição. 

Em 1904, em Paris, o Brasil participou do Acordo Internacional para Repressão do Tráfico 
de Mulheres Brancas, organizado pela Liga das Nações, e ratificou o documento no ano seguinte. 
Essa nova regulamentação internacional, além de buscar aumentar a troca de informações sobre 
ocorrências suspeitas entre os países, obrigava os governos a designar agentes responsáveis a 
investigar os casos já existentes. 

Já em 1910, foi assinada a Convenção Internacional para Supressão do Tráfico de Escravas 
Brancas. Esse pacto, já nos primeiros artigos, fazia diferenciação entre tráfico de mulheres maiores 
e menores, além de elencar uma série de aspectos formais para a adesão de outros Estados ao 
acordado. Ao longo do documento, pode-se verificar ainda especial atenção objetivando intensificar 
a punição dos criminosos, inclusive com a possibilidade de extradição.

7 ALENCAR, Emanuela Cardoso; SALES, Lilia maia. Qual bem jurídico proteger: os bons costumes ou a dignidade 
humana? – Crítica à legislação sobre o tráfico de seres humanos no Brasil. Disponível em: <http://www.buscalegis.
ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis/article/viewFile/30236/29627>. Acesso em: 13 de março de 2010. 
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Cinco anos depois, nosso país promulgou a Lei nº 2.992/1915, alterando o artigo 278 do Código 
Penal, de modo a torná-lo semelhante à caracterização do crime contida na Convenção supra:

Art. 278. Manter ou explorar casas de tolerância, admitir, na casa em que residir, pessoas 
de sexos differentes, ou do mesmo sexo (que ahi se reúnam para fins libidinosos); 
induzir mulheres, quer abusando de sua fraqueza ou miséria, quer constrangendo-as 
por intimidação ou ameaças a entregarem-se à prostituição; prestar, por conta própria 
ou de outrem, sob sua ou alheia responsabilidade, qualquer assistência ou auxílio ao 
commercio da prostituição.
Penas – de prisão cellular por um a tres annos e multa de 1:000$ a 2:000$000. §1° 
Alliciar, attrahir ou desencaminhar, para satisfazer as paixões lascivas de outrem, qualquer 
mulher menor, virgem ou não, mesmo com o seu conhecimento; alliciar, attrahir ou 
desencaminhar, para satisfazer as paixões lascivas de outrem, qualquer mulher maior, 
virgem ou não, empregando para esse fim ameaça, violência, fraude, engano, abuso de 
poder ou qualquer outro meio de coação; reter, por qualquer dos meios acima referidos, 
ainda mesmo por causa de dívidas contrahidas, qualquer mulher, maior ou menor, 
virgem ou não, em casa de lenocínio, obrigal-a a entregar-se à prostituição. Penas – as 
do dispositivo anterior. § 2° Os crimes de que trata o art. 278 e o § 1° do mencionado 
artigo serão puníveis no Brasil ainda que um ou mais actos constitutivos das infracções 
nelles previstos tenham sido praticados em paiz extrangeiro. § 3° Nas infracções de que 
trata este artigo haverá logar a acção penal:
a) por denúncia do ministério Público;
b) mediante queixa da víctima ou de seu representante legal; 
c) mediante denúncia de qualquer pessoa.

 A nova redação da legislação, além de delimitar de forma mais clara o tráfico de pessoas, 
aumentou a pena para punição ao delito. Em 1921, o Decreto nº 4269 tornou o delito inafiançável.

Art.10. Os crimes de lenocínio capitulados na lei 2992, de 25 de setembro de 1915, são 
inafiançáveis.

Ainda em 1921, a Liga das Nações organizou a Convenção Internacional para a Repressão do 
Tráfico de Mulheres e Crianças, fazendo referência a estas independentemente do sexo, mas medidas 
protetivas às vítimas, mais uma vez, não foram contempladas. No mesmo ano, em Genebra, foi concluída 
a Convenção para a Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças e, dois anos depois, na mesma cidade, 
foi finalizada a Convenção para Repressão do Tráfico de Mulheres Maiores. Após o surgimento da 
Organização das Nações Unidas, essas convenções foram emendadas, de modo a ratificar o acordado 
e ajustar os preceitos à nova estrutura organizacional vigente, porém esse protocolo de emenda só foi 
ratificado pelo Brasil em 1950.

O Código Penal de 1940 (Decreto-lei nº 2.848, de 1940, alterado, na sua Parte Geral, em 1984, 
pela Lei nº 7.209), em seu Capítulo V – Do Lenocínio e do Tráfico de Mulheres – do Título VI – Dos 
Crimes Contra os Costumes, novamente tipificou o crime, in verbis: 

Art. 231. Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de mulher que nele venha 
exercer a prostituição, ou a saída de mulher que vá exercê-la no estrangeiro:
Pena – reclusão de três a oito anos.

Assim como nos Códigos anteriores, estava prevista apenas a possibilidade de mulheres 
figurarem como sujeito passivo do crime em tela. Isso acontecia, pois o legislador brasileiro, como 
busca ser mostrado, sempre buscou inspiração nos documentos internacionais que, por sua vez, faziam 
referência apenas às mulheres e às crianças nessa condição. Porém, Segundo Damásio, os Códigos 
italiano, polonês e suíço já faziam referência também ao homem.
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Em 1958, o Brasil ratificou a Convenção para a Repressão do Tráfico de Pessoas e do Lenocínio. 
Essa Convenção inovou ao prever o tráfico de pessoas, e não apenas de mulheres e crianças.

Em 2004, o Brasil ratificou o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
Organizado Transnacional, firmado no ano 2000, em Palermo, relativo à prevenção, repressão e punição do 
tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. O documento ampliou o conceito de tráfico de pessoas, 
de modo que sua finalidade compreenda a exploração de pessoas dentro de qualquer atividade, e não 
apenas da prostituição, sob utilização de, no mínimo, um dos meios fraudulentos elencados.

 No ano seguinte, com o advento da Lei n° 11.106, importantes alterações podem ser observadas 
no Código Penal. O nomen juris do tipo penal presente no Capítulo V – Do Lenocínio e do Tráfico 
de Pessoas, foi modificado para tráfico internacional de pessoas. Segundo Bitencourt, isso ampliou 
não apenas os limites territoriais em que o crime podia ser praticado, como também o sujeito passivo 
da infração penal, que agora poderia ser qualquer pessoa, do sexo masculino ou feminino, corrigindo 
a redação. O artigo é conivente com a nova ordem jurídica constitucional, oriunda dos preceitos da 
Carta magna de 1988, positivando a isonomia entre homens e mulheres e, portanto, reconhecendo a 
possibilidade de ambos figurarem como vítimas do crime em tela.  

 A pena de multa também foi acrescentada à pena privativa de liberdade da seguinte maneira:

Art. 231. Promover, intermediar ou facilitar a entrada, no território nacional, de pessoa 
que venha exercer a prostituição, ou a saída de pessoa para exercê-la no estrangeiro:
Pena – reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos e multa.
§ 1º  Se ocorre qualquer das hipóteses do § 1° do art. 227:
Pena – reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.
§ 2º  Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a pena é de reclusão de 
5 (cinco) a 12 (doze) anos e multa, além da pena correspondente à  violência.

Até então, o tráfico interestadual não era contemplado pela legislação e o sujeito ativo de tal 
conduta responderia pelo crime de facilitação da prostituição, presente no art. 288. A reforma contemplou 
a prática do crime na circunscrição do território nacional:

Art. 231-A. Promover, intermediar ou facilitar, no território nacional, o recrutamento, 
o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoa que venha a 
exercer a prostituição:
Pena – Reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos e multa.
Parágrafo único. Aplica-se ao crime de que trata este artigo o disposto nos 
§§ 1º e 2º do art. 231 deste Decreto-lei.

Apesar das modificações, o legislador brasileiro de 2005 não moldara a tipificação penal ao 
conceito de tráfico trazido no Protocolo de Palermo e continuou vinculando-o à prostituição até 
a Lei n° 12.015/2009. A reforma na abordagem dos “crimes sexuais”, ainda em 2009, modificou a 
nomenclatura do Capítulo V – Do Lenocínio e do Tráfico de Pessoa para Fim de Prostituição ou Outra 
Forma de Exploração Sexual – e delimitou a conduta criminosa em tela como tráfico internacional de 
pessoa para fim de exploração sexual. 
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Art.231. Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de alguém que nele venha 
a exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual, ou a saída de alguém que 
vá exercê-la no estrangeiro. 

Pena – reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos.

§ 1º  Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar ou comprar a pessoa traficada, 
assim como, tendo conhecimento dessa condição, transportá-la, transferi-la ou alojá-la. 

§ 2º  A pena é aumentada da metade se: 

I – a vítima é menor de 18 (dezoito) anos; 

II – a vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento 
para a prática do ato;

III – o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, 
tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra 
forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; ou 

IV – há emprego de violência, grave ameaça ou fraude. 

§ 3º  Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também 
multa. 

O artigo procura aproximar-se ainda mais do Protocolo de Palermo ao abordar de forma 
diferenciada a “prostituição” e “outra forma de exploração sexual”, dessa forma, não vinculando o 
tráfico de pessoas apenas à prostituição.

Recentemente, o Brasil firmou cooperação com os países que mais recebem imigrantes 
irregulares inseridos no contexto do tráfico de pessoas, por exemplo, Bélgica, Portugal e Espanha, 
através das Declarações de Cascais, Brasília e Lisboa, esta proveniente do II Seminário Luso-Brasileiro 
sobre Tráfico de Pessoas e Imigração Ilegal/Irregular, no ano de 2009.

5. concluSão

 Percebemos que o Brasil ratificou os documentos internacionais que versavam sobre o tráfico 
de mulheres e, posteriormente, sobre o tráfico de pessoas. Dessa forma, os instrumentos externos foram 
de essencial importância para a evolução do ordenamento jurídico nacional no tocante à temática. 
muito mais que mudanças terminológicas, os avanços na legislação, principalmente os mais recentes, 
significaram alterações nos objetos jurídicos tutelados.

 Porém, mostra-se relevante ressaltar que, apesar da ratificação do Protocolo de Palermo 
ter acontecido em 2002, a adequação da legislação brasileira, no tocante ao tráfico internacional 
de pessoas para fins de exploração sexual, veio a acontecer somente nos anos de 2005 e 2009. 
A incompatibilidade legislativa mostrou graus de nocividade semelhantes ao desrespeito à regra 
em vigor. Assim, a lei brasileira não se adaptou de imediato à realidade desse crime transnacional 
e dificultou o enquadramento de condutas ao positivado, muitas vezes, revitimizando os sujeitos 
passivos, principalmente as mulheres. 
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princípio Do planEJamEnTo TribuTário: inTErprETação E 
inTEgração no orDEnamEnTo braSilEiro

Carolina soares hissa1

rESumo:

Trata este artigo da análise do princípio do planejamento no âmbito do Direito Tributário. meios 
de interpretação e de integração deste princípio que se encontra implícito no ordenamento jurídico 
brasileiro, mas que, com o passar dos anos, vem sendo adotado e aplicado tanto pelos entes Públicos 
como pelos entes Privados do Brasil.

palavraS-chavE: 

Direito Tributário; Princípio do Planejamento; Interpretação; Integração.

abSTracT: 

This article considers the principle of planning under the Brazilian Tax Law. Means of interpretation 
and integration of this principle that is implicit in the Brazilian legal system, but, over the years it has 
been adopted and implemented by both public and private entities in Brazil.

KEyworDS: 

Tax Law; Principle of Planning; Interpretation; Integration.

1. inTroDução

Em um primeiro momento, teceremos alguns comentários acerca do que seja hermenêutica 
e sua evolução. Não nos deteremos em explaná-los a fundo, mas, somente, traçar um perfil acerca 
das diversas hermenêuticas até chegarmos ao plano de estudo que é a interpretação no direito. Isto 
nos proporcionará um maior entendimento sobre os meios interpretativos aplicados ao Princípio do 
Planejamento e sua aplicabilidade no âmbito do direito tributário.

Após essas explanações preliminares, buscaremos compreender como se dá a interpretação 
no Direito Tributário especificamente. Veremos que há inúmeras maneiras admitidas nos mostrando, 
assim, uma visão pluralista da hermenêutica. Constataremos também que, apesar dessa possibilidade 
pluralista de interpretação, se faz necessário que o intérprete obedeça a limites, limites estes inseridos 
na legislação tributária que, em alguns casos, impossibilitará que a autoridade competente para legislar 
ultrapasse o que está determinado em lei.

Depois de tratarmos acerca da interpretação da legislação tributária passaremos a analisar 
as formas de integração admitidas em Direito Tributário, isso porque, integrar normas é de suma 
importância para torná-las conexas com os outros ramos de nosso ordenamento jurídico, bem como 
fazê-las eficazes. Trataremos de institutos de integração como a analogia, os princípios gerais do 
Direito Tributário, os princípios gerais do Direito Público e a equidade. Ao realizarmos essa análise, 
1 mestranda em Direito Constitucional pela universidade de Fortaleza; membro do Instituto Latino-Americano de 

Estudos Constitucionais Prof. Dr. Paulo Bonavides; Advogada.
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perceberemos que quanto à integração da legislação tributária não há tanta liberdade quanto à 
interpretação das mesmas. Isso decorre do fato do próprio Código Tributário Nacional determinar 
uma norma hierárquica de aplicabilidade dessas normas, bem como mencionar em quais momentos 
elas são permitidas. 

Após essas considerações acerca de interpretação e integração na legislação tributária, 
passaremos a tratar especificamente do Planejamento tributário. O conceituaremos, em um primeiro 
momento, depois traremos alguns comentários acerca dos princípios orçamentários, já que o 
princípio do planejamento encontra-se alocado no ramo que trata da economia, finanças e orçamento. 
Demonstraremos que apesar de não ser um princípio explícito, sua aplicabilidade advém da necessidade 
dos entes públicos e privados organizarem suas finanças para com intuitos diversos, tais como pagar 
menos tributos, sem estarem cometendo nenhum tipo de ilicitude; organizar despesas e mecanismos 
de arrecadação, gerir custos a longo prazo, dentre tantos outros. Seguiremos o trabalho fazendo uma 
relação do princípio do planejamento com os demais princípios do direito aos quais ele se relaciona. 
Neste ponto analisaremos as questões com relação ao conflito entre princípios e maneiras de saná-lo, 
sempre analisando o caso concreto. Para finalizarmos, teceremos alguns comentários de como se faz 
a aplicação e interpretação deste princípio que, como já dito anteriormente, encontra-se de forma 
implícita em nosso ordenamento. 

2. brEvES conSiDEraçõES SobrE hErmEnÊuTica

Hermenêutica vem do grego e quer dizer interpretar, explicar e também traduzir. Essa tradução 
primária permanece até os dias atuais, porém, alguns desses conceitos foram se tornando mais relevantes 
e aplicados conforme a evolução do homem e de seu poder de interpretar. Existe uma tradição da 
Hermenêutica que vem desde a Grécia Antiga e se desdobra até nossos dias. 

Convém tecermos alguns comentários acerca dos três tipos de Hermenêutica mais importantes 
para que compreendamos a evolução histórica das formas interpretativas e os textos que eram 
interpretados a cada época. mencionaremos aqui a nomenclatura delas com breve descrição. 
Detalharemos quando do estudo individualizado de cada uma delas.

O primeiro tipo de hermenêutica que merece destaque é a hermenêutica dogmática. Esta se 
destinava a interpretar, principalmente, os textos bíblicos, sempre buscando direcionar as ações do 
homem aos desígnios de Deus. Em um segundo momento de nossa história surge a hermenêutica 
filosófica. Nessa época, a capacidade de interpretar estava diretamente ligada ao conhecimento, ou 
seja, era conhecedor de algo aquele que sabia interpretar seus textos. Quebra-se aqui a rigidez de quem 
era apto a interpretar e o conhecimento passou a ser disseminado a um número maior de homens. No 
terceiro tipo a ser analisado teremos a hermenêutica jurídica, esta bem mais próxima do objeto de 
estudo deste trabalho. Teremos, neste ponto, os meios e características de interpretação de textos legais 
e a sua repercussão no conceito de homem e convívio em sociedade.

Após essa breve introdução dos três tipos de hermenêutica a serem analisados, passemos a 
discorrer acerca dos mesmos com maior detalhamento. 
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2.1 hErmEnÊuTica DogmáTica

Como já fora mencionado, trata essa linha interpretativa de analisar, traduzir e interpretar os 
textos bíblicos, tanto para a comunidade judaica quanto para a cristã.

Nesse período apenas os homens do clero aprendiam a ler, consequentemente, somente eles eram 
capazes de interpretar. Essa interpretação sempre era feita com o intuito de manter a sociedade submissa 
à Igreja, ou seja, o comportamento do homem comum deveria ser o mais próximo do determinado na 
Bíblia, sob pena de serem punidos pelos atos que não fossem condizentes.

A figura do pecado fora de estrema importância para a manutenção da ordem nesse período 
histórico e a interpretação dos textos era alegórica. As parábolas tentavam explicar tudo que deveria 
acontecer na sociedade, desde o comportamento do homem até a relação para com o próximo.

Santo Agostinho e São Tomás de Aquino são figuras centrais para a hermenêutica filosófica, pois 
buscaram interpretar os textos com o intuito de fornecerem um sentido não literal para as parábolas, 
mas um sentido que estivesse embutido nas mesmas. uma maneira de trazer à realidade os preceitos 
inseridos em tais textos bíblicos.

Com as interpretações de Agostinho a ideia de convívio em sociedade passa a ter mais relevância 
que as leis naturais, especialmente pelo uso da terminologia “pecado”, que afasta dos homens 
comportamentos que eram advindos do Direito Natural. O Direito dos Homens estava diretamente 
ligado ao Direito de Deus e era inadmissível que o primeiro se desvencilhasse do segundo.

A postura de Tomás de Aquino era menos autoritarista. Ele menciona que o homem não é somente 
um pêndulo preso à Igreja, que interpreta e determina o que será feito.  É inserido aqui um conceito 
primordial para a evolução do homem como ser racional: o livre-arbítrio. A partir do momento que é 
facultado ao homem seguir as determinações bíblicas ou seguir a sua própria razão, o homem passa a 
quebrar o vínculo direto e exclusivo com a Igreja e a figura do Estado passa a existir e a figurar como 
meio punitivo terreno para as escolhas humanas.

Conseguimos ver que à época da interpretação dogmática o primordial era a interpretação da 
Bíblia, como forma de submeter os homens à Igreja. mas, uma outra linha acabou por  desenvolver-se, 
de forma consciente ou não. O fato é que, com a interpretação dogmática, a Igreja conseguiu unificar os 
homens num conceito de sociedade, abrindo mão de comportamentos e ações para melhor relacionar-se 
com os seus. Essa afirmativa pode ser consubstanciada nas palavras de Raimundo Bezerra Falcão:

Não é difícil observar a contribuição dos pensadores e doutrinadores do cristianismo para 
a construção de critérios interpretativos em que a presença de orientação hermenêutica 
procure, ante a realidade do sentido livre, direcioná-lo no rumo de resultados em que o 
indivíduo se afirme sobretudo por sua capacidade e disposição de se inserir no social. 
(2000, p. 114).  

2.2 hErmEnÊuTica filoSófica

A hermenêutica filosófica teve seu aparecimento após a reforma protestante. Com o advento 
do protestantismo as escrituras bíblicas passaram a ter interpretação em si mesmas, ou seja, a bíblia 
era a fonte da fé cristã e devia-se evitar, ao máximo, interpretações externas, isso porque, como a 
Bíblia trazia tudo o que o Divino queria que nos fosse repassado, Ele não omitiria sentido relevante à 
compreensão de seus ensinamentos.
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Passou-se a pregoar também que era importante observar o memento histórico das diversas 
passagens contidas na Bíblia, bem como devia-se reconhecer a liberdade de estilo, pois cada autor 
sacro escrevera seus textos com estilo próprio, porém com cautela, para que não utilizassem termos 
inapropriados para a tradução e compreensão da revelação bíblica que estavam a realizar.

Friedrich Schleiermacher é um autor chave nesse período. Ele propôs a utilização de um novo 
método de interpretação para as escrituras: o histórico-crítico. Para ele o texto poderia ser abordado 
de duas maneiras, quais sejam, a gramatical e a técnica.

Na interpretação gramatical era possível se fazer a análise interna do discurso, chamada de 
sintagmática, e a análise do discurso correlacionada à cultura, à tradição. Esta última denominada 
paradigmática. 

Já a interpretação técnica analisaria não o significado do texto, mas a real intenção do autor. Nesse 
tipo de interpretação também foram admitidas subdivisões: a compreensão divinatória, esta decorria 
de quando o intérprete se colocava no lugar do autor e tentava “adivinhar” suas reais intenções; e a 
compreensão comparativa, em que se busca o sentido intencional do autor no texto, de forma objetiva.

Com esse novo enfoque interpretativo, Schleiermacher permitiu que não somente as Escrituras 
fossem interpretadas, mas que todos os textos tivessem os seus sentidos elucidados, desde que 
possuíssem a mesma natureza.

Outras figuras relevantes para esse período são Dilthey, Heidegger e Gadamer. O primeiro 
teve como característica principal o fato de levar a hermenêutica para o campo profundo da filosofia, 
inserindo-a na epistemologia. Essa inserção ficou conhecida como teoria científica da interpretação. 
Dilthey classificou as ciências em ciências da natureza (busca explicação) ou do espírito (busca a 
compreensão).

Heidegger trouxe uma nova perspectiva acerca do conceito de hermenêutica. Para ele cada 
intérprete tinha a capacidade de interpretar de forma diferenciada, ressaltando o que lhe fosse mais 
relevante, pois a compreensão dependia da forma como o intérprete percebia o mundo e as informações. 
Esse filósofo utilizou-se de um conceito denominado círculo hermenêutico, o qual pode-se descrever 
que para se interpretar algo devemos partir de um pré-conhecimento. Não se pode compreender 
partindo-se do vazio, ou do nada, é necessário um conhecimento mínimo para que desenvolvamos 
uma compreensão mais aprimorada.  Glauco Barreira Magalhães Filho define esse conceito de círculo 
hermenêutico de Heidegger da seguinte maneira: 

Heidegger ensinava que a pré-compreensão é condicionada por nosso horizonte, que seria 
a dimensão externa ou limite de nosso mundo antropológico ou existencial, distinto do 
mundo cosmológico ou da natureza. O horizonte seria a totalidade de conexões com o 
objeto a ser compreendido, totalidade pré-apreendida e pré-compreendida. (2004, p. 38).

O último, porém não menos importante filósofo, desse tipo de hermenêutica, Gadamer permanece 
na mesma linha de pensamento de Heidegger. Para ele a compreensão era o resultado do diálogo entre 
o autor do texto e seu intérprete. O autor respondia, através do texto, às perguntas do intérprete, ao 
mesmo tempo em que gerava novos questionamentos. Esse diálogo proporcionava o que ele chamou 
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de fusão de horizontes.  Ou seja, na medida em que o intérprete ampliava o seu horizonte através de 
compreensões advindas do texto, o texto, por sua vez, também tornava-se mais amplo em decorrência 
da nova interpretação dada pelo intérprete. O círculo hermenêutico teria uma forma de espiral, pois a 
compreensão e interpretação são inesgotáveis e sempre estão sujeitas à ampliação e aprofundamento.

2.3 hErmEnÊuTica JuríDica

Trata a hermenêutica, ramo da ciência jurídica, de estudar e sistematizar textos que devem ser 
interpretados com o intuito de se alcançar determinado objetivo. Nas palavras de Limongi França: 
“A interpretação, portanto, consiste em aplicar regras, que a hermenêutica perquire e ordena, para o 
bom entendimento dos textos legais”. (1999, p. 4).

A hermenêutica Jurídica teve o seu aparecimento após à Revolução Francesa e à criação do 
Código de Napoleão. Nesse período, a criação do sistema de separação de poderes comprometeu, de 
certa forma, a interpretação das leis, isso porque o Juiz só poderia realizar uma interpretação muito 
restrita com o intuito de evitar entrar em âmbito de atuação de outro poder.

O aparecimento da escola da Exegese, que realizava as interpretações acima mencionadas, 
aplicava quase que uma interpretação gramatical, em virtude da limitação de interpretação decorrente 
dessa separação de poderes. A evolução dessa hermenêutica jurídica ocorre com o surgimento da Escola 
Histórica, em que seu principal representante é Savigny, seguida da Escola da Livre Investigação 
Científica do Direito, esta, por sua vez, representada por Gény. Em breves palavras, a ideia central 
de Savigny é que para ela a interpretação não podia permanecer somente sob a ótica da interpretação 
lógica e gramatical, como existia na Escola da Exegese. Era necessário inserir uma análise histórica. 

Desse modo, o intérprete, ao analisar uma lei, deveria continuar a analisar a lógica da lei, ou 
seja, o sentido da lei; mas para que isso ocorra se faz necessária uma interpretação gramatical, que 
seria uma análise da linguagem, dos signos e o que eles representam. E para que a interpretação 
fosse completa, era preciso que o intérprete entendesse o momento histórico da criação, vigência 
e aplicabilidade dessa lei. Somente após a análise sob essas três perspectivas seria possível uma 
interpretação adequada das normas.

Percebe-se, assim, que Savigny inseriu o elemento histórico na hermenêutica como uma forma 
de garantir que a interpretação observasse as condições históricas do momento da elaboração da lei. 
Para essa escola a lei não deveria se adaptar ao momento histórico em que fosse necessária a sua 
aplicação; o relevante é a compreensão do momento em que ela fora editada.

Gény, representante da Escola da Livre Investigação Científica do Direito, criticava a dogmática 
jurídica de seu tempo.  Apesar de defender que, assim como a dogmática, a lei é expressão da vontade 
do legislador, ele se opunha à teoria tradicional quando afirmava que se a vontade do legislador fosse 
dúbia ou duvidosa, esta não poderia ser tida como certa ou precisa, pois estariam os juízes interpretando 
as leis da forma que melhor lhes conviesse.

O que devemos assimilar das ideias de Gény é que o filósofo em análise propunha uma 
ruptura com a hermenêutica tradicional, pois não aceitava como válidas as decisões de juízes que as 
manifestavam em caráter de incerteza.  Gény busca com seus conceitos uma forma de dar equilíbrio 
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à interpretação das normas. O Juiz era livre para interpretar a norma, mas devia realizar de forma 
segura. essa segurança decorria da interpretação de acordo com a lei, e o juiz era um subordinado da 
lei. A interpretação também deveria ser flexível, pois deveria levar em consideração as tradições, os 
costumes, a jurisprudência e a doutrina.

É nessa flexibilização da interpretação do juiz que Gény abre espaço para a busca de elementos 
extralegais para a justificação e aplicação de suas interpretações. Deve-se ressaltar que esses elementos 
são extralegais, mas nem por isso menos jurídicos, pois tratam de adaptar as normas às necessidades 
sociais. Com isso, busca ele estabelecer uma nova liberdade para o jurista, mas uma liberdade limitada 
aos critérios objetivos estabelecidos pela ciência do direito.

3. inTErprETação no DirEiTo TribuTário: função E aplicabiliDaDE

Interpretar é o ato de compreender e decifrar a intenção e o significado de quem escreve. É saber 
traçar os limites do que fora escrito e evitar fornecer significados e informações que não constam no 
texto escrito. Existe, no ato de interpretar, a possibilidade de fornecer novas aplicações aos conceitos 
dados, pois muitas vezes, a necessidade da interpretação, especialmente no campo do direito, se dá na 
hora de aplicar um conceito a um caso específico. Nas palavras de Eduardo Sabbag: “Assim, interpretar 
a lei é compreendê-la, determinando, com exatidão, seu verdadeiro desígnio, reconhecendo os casos 
todos a que se estende sua aplicação.” (2006, p.145). 

Em se tratando de interpretação no âmbito do Direito Tributário, deve o intérprete estar atento 
a não ultrapassar alguns limites, tais como tratar todos os entes e/ou pessoas sem distinção, excetuado 
os casos em que a própria lei determina, e aplicar de forma restrita as legislações específicas, pela 
própria razão de sua denominação.

Quando se fala em Direito Tributário, fala-se em legislação tributária e não em lei. Isso 
decorre do fato de que o direito tributário é composto de leis, tratados, convenções, decretos e normas 
complementares, conforme dispõe o artigo 96 do CTN. Dessa maneira, devemos dar ao termo 
“legislação” uma interpretação ampla e às leis uma interpretação mais restrita. 

No Capítulo IV do CTN, encontramos a maneira de como deverá ser feita a interpretação no que 
concerne ao direito tributário. Nesse capítulo, que compreende os artigos 107 a 112, podemos verificar 
quais possibilidades interpretativas o legislador permite para os casos existentes no direito tributário. 

É mencionado que na falta de disposição expressa, poderá a autoridade aplicar, obedecendo à 
seguinte ordem, a analogia (desde que não resulte em tributo não previsto em lei), os princípios de direito 
tributário, os princípios gerais do direito público e a equidade (que não poderá acarretar em dispensa 
de pagamento de tributo devido).  Já para os casos de suspensão ou exclusão do crédito tributário, 
outorga de isenção e dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias, a interpretação 
deverá ser literal. No que tratar acerca da definição de infrações ou cominação de penalidades, o 
intérprete deverá agir de forma a ser mais favorável ao acusado, ou seja, a interpretação utilizada 
deverá ser a benigna, especialmente no tocante à capitulação legal do fato, à natureza e circunstâncias 
do fato ou extensão e natureza dos seus efeitos, à autoria, imputabilidade ou punibilidade e à natureza 
da penalidade aplicável ou à sua graduação.



DIáLOGO JuRÍDICO

99princípio do planejamento tributÁrio: interpretação e inteGração no ordenamento brasileiro

Após esta breve análise da forma de interpretação permitida em direito tributário, podemos 
constatar que o que se vem aceitando modernamente é a aplicação pluralística dos meios de interpretação. 
Pois assim agindo, a autoridade competente para interpretar poderá se utilizar de diversos meios de 
interpretação, obedecendo às ressalvas e preocupando-se com os valores envolvidos no caso concreto 
e não mais com uma ordem hierárquica.

Esta interpretação pluralista permite que se interprete uma legislação tributária com base na 
fonte, nos meios adequados para sua interpretação e explicação e nos resultados dessa interpretação.

3.1 inTErprETação quanTo à fonTE

Nesse tipo de interpretação, podemos atuar de forma autêntica, jurisprudencial ou doutrinária.

Na primeira forma, a interpretação se dá quando uma lei é editada com o intuito de esclarecer uma 
lei já existente no ordenamento. Esta interpretação, por razões óbvias, compete ao Poder Legislativo. 
Na interpretação jurisprudencial, o ponto de análise são os posicionamentos dos Tribunais. Assim, as 
competências são dos mesmos Tribunais que formulam essas decisões e a última interpretação quanto 
à fonte ocorre na esfera da doutrina. Compete aos juristas e estudiosos do direito, que a partir do 
estudo e da análise dos princípios da Ciência do Direito constroem novos conceitos e possibilidades 
de aplicação das leis e legislações existentes.

3.2 inTErprETação quanTo aoS mEioS aDEquaDoS para a inTErprETação E 
Explicação Do TExTo

Por ser o intérprete livre para utilizar diversos meios de descoberta, nesse tipo de interpretação é 
dada a possibilidade de se buscar a extensão do que se encontra escrito. É fazer um trabalho minucioso 
do texto buscando todas as possibilidades de aplicação do mesmo, sem modificar a ideias do autor.

Aqui o intérprete poderá realizar uma interpretação analisando apenas o que está escrito: de acordo 
com o contexto, ou seja, buscando um sentido lógico ao que está escrito; de acordo com o momento 
histórico que a lei fora produzida, buscando aqui uma justificativa para as disposições constantes da lei 
e a sua finalidade dentro de um momento histórico e, por fim, de forma a fazer um nexo de uma lei com 
as outras já existentes, proporcionando uma integração de várias leis, editadas em diferentes momentos 
e com diversos propósitos de maneira a coexistirem de forma harmônica no direito.  

3.3 inTErprETação quanTo aoS rESulTaDoS DE ouTraS inTErprETaçõES

Se o intérprete quer somente declarar o posicionamento do legislador, a interpretação é 
declarativa. Será de forma extensiva, quando se quiser fazer uma interpretação maior, abrangendo 
situações semelhantes. E, por fim, será restritiva quando se opuser à interpretação extensiva. É ressaltar 
que a norma não poderá ir além do que está disposto na norma.

4. inTEgração Da lEgiSlação TribuTária

Após esta breve explanação das maneiras possíveis de interpretação da lei, cabe ressaltar, no 
que concerne ao direito tributário, maiores detalhes quanto à possibilidade de interpretação com base 
na integração da Legislação Tributária. 
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Como já fora dito anteriormente, a integração tem como intenção tornar a legislação parte do 
sistema normativo, fazendo, assim, com que as suas disposições passem a ter eficácia e aplicabilidade.

A integração é uma consequência da interpretação. Quando o intérprete não consegue, por algum 
motivo, encontrar o significado do disposto, constatando assim a existência de uma lacuna, caberá a 
ele encontrar uma forma de integração das normas para que o caso concreto não fique sem solução.

Vimos que para a interpretação não há uma hierarquia a ser obedecida, porém, para os casos 
de integração, o CTN determina quais os meios de integração podem ser utilizados e a ordem em que 
os mesmos devem ser aplicados. O Artigo 108 do CTN dispõe a seguinte ordem: Analogia, Princípios 
Gerais do Direito Tributário, Princípios Gerais do Direito Público e a Equidade. Veremos, a seguir, 
algumas considerações acerca dos mesmos.

4.1 analogia

Analogia é a comparação de um caso com outro similar. O que se busca com a analogia é 
a aplicação da mesma decisão existente no primeiro caso em virtude dos dois casos em análise 
serem análogos. A analogia busca suprimir lacunas existentes na lei, e para que essas lacunas sejam 
suprimidas é preciso regulamentá-las de maneira semelhante. 

Esse conceito é ratificado por Ezio Vanoni: “En otras palabras, es preciso que la hipótesis, 
a la que se quiere extender la norma, presente unos caracteres jurídicos análogos a aquellos em 
virtud de los cuales la hipótesis expresamente regulada se convirtió en objeto de una norma 
jurídica” (1973, p. 338 e 339).

No caso do direito tributário, a analogia encontra limite no princípio da legalidade, pois 
existe uma limitação à aplicação da analogia no Código Tributário. O artigo 108, em seu parágrafo 
1º, impossibilita a utilização da analogia quando dela surgir à exigência de tributo que não estiver 
previsto em lei.

4.2 princípioS gEraiS Do DirEiTo TribuTário E princípioS gEraiS Do DirEiTo 
público

Caso não se possa utilizar a analogia para o preenchimento de uma lacuna, o Código Tributário 
determina que, em sequência, se apliquem os Princípios Gerais do Direito Tributário. Esses princípios 
são o da legalidade, da anterioridade tributária, da irretroatividade tributária, da isonomia tributária, da 
liberdade ao tráfego de pessoas e bens, da proibição do confisco e da uniformidade dos tributos federais.

O princípio da legalidade (art.150, I, CF/88 c/c art. 97, CTN) diz que a criação de tributo 
deverá ser realizada através de lei. Esta lei deverá informar aos seus contribuintes qual será a alíquota 
aplicada, a base de cálculo, quem é o sujeito passivo, qual será a multa aplicada e qual é o fato gerador 
que desencadeará a cobrança do tributo.

Pelo princípio da anterioridade tributária (art. 150, III, “b”, CF/88), temos a impossibilidade 
dos entes federativos de cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a 
lei que os instituiu ou as majorou.  Esse princípio visa a possibilitar que os contribuintes venham a se 
organizar, ou seja, venham a planejar o pagamento do tributo ou procurar meios de evitá-los através da 
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elisão fiscal. Devemos ressaltar que existem exceções a esse princípio e eles se aplicam aos seguintes 
impostos: Imposto de Importação, Imposto de Exportação, IPI, IOF, Imposto Extraordinário de Guerra 
e Empréstimo Compulsório para Calamidade Pública ou para a Guerra Externa.

O princípio da irretroatividade tributária (art. 150, III, “a”, CF/88 c/c art. 144 do CTN) vem 
dispor que fatos geradores realizados antes do início da vigência da lei que os criou ou os aumentou 
não podem ser tributados. Isso quer dizer que somente se realizará efetivamente o fato gerador que 
ensejará a cobrança do tributo depois que a lei que o institui ou aumenta estiver plenamente vigente.

Entende-se por isonomia tributária (art. 150, II, CF/88) ou princípio da igualdade o princípio 
que visa tratar contribuintes que se encontram em situação equivalente de forma igual, sendo proibida 
a distinção por conta de cargo ou função por ele exercida. 

O princípio da liberdade ao tráfego de pessoas e bens (art. 150, V, CF/88), vem a proibir 
aos entes federativos estabelecerem limitações ao tráfego de pessoas e bens por meio de tributos 
interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias 
conservadas pelo Poder Público.

 A proibição do Confisco (art.150, IV, CF/88) vem determinar que não é permitido aos entes 
federativos criarem tributos com caráter confiscatório.  Ou seja, a tributação excessiva ou exacerbada 
é plenamente proibida por lei. 

O que reza o princípio da uniformidade dos tributos federais (art. 151, I, CF/88 c/c art. 19, 
III, in fine, CF/88) é que os tributos criados pela união devem ser uniformes em todo o território 
nacional. Pode-se, todavia, ser concedida isenção fiscal desde que destinada a promover um equilíbrio 
do desenvolvimento socioeconômico nas diferentes regiões do país.

Além disso, o intérprete poderá utilizar os princípios existentes no Direito Administrativo, no 
Direito Constitucional, no Direito Penal e em outros ramos existentes de nosso ordenamento com a 
finalidade de encontrar o sentido exato da norma confrontada.

A utilização desses recursos como meio de integração da legislação tributária vem a auxiliar 
o trabalho do intérprete da norma tributária, pois nos casos em que não existe uma conduta clara e 
determinada e que o uso da analogia se torna frustrado, por não ser aplicável ou por não ser suficiente 
para esclarecer a dúvida, a utilização desses princípios vem dar ao intérprete um guia e um meio de 
combater as contradições e a insuficiência das normas escritas.

4.3  EquiDaDE

A equidade, no âmbito do sistema tributário, deve ser compreendida como uma forma de 
abrandar o rigor da lei em face do caso concreto.

A equidade deve ser aplicada pelo intérprete quando esgotada todas as outras formas de 
integrações da legislação tributária, quais sejam, a Analogia, os Princípios Gerais do Direito Tributário 
e os Princípios Gerais do Direito Público. Se não puder encontrar nesses meios citados uma solução 
para o caso concreto, deverá o intérprete aplicar a solução que for mais benevolente ao contribuinte.
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mas há que se fazer uma ressalva: essa benevolência, de acordo com o estipulado no Código 
Tributário, não poderá jamais resultar na dispensa de um tributo devido. Isso decorre da aplicação do 
mesmo princípio da legalidade mencionado no caso da Analogia, pois se um tributo é criado através 
de lei, somente uma outra lei seria capaz de destituí-lo e tornar a sua cobrança inexigível.  

5. princípio Do planEJamEnTo: concEiTo

O conceito de planejamento é bem básico. Planejar significa programar algo, ter um tempo à 
frente. Todos nós, quando queremos alcançar nossos objetivos, nos utilizamos desse princípio. 
É comum o ditado que diz: “É preciso planejar para depois prosperar”, e este ditado cabe muito bem 
também à Administração Pública, já que é claro e evidente que os administradores públicos querem 
o reconhecimento de seu trabalho feito e, diga-se de passagem, muito bem feito para, quem sabe, 
sempre manterem-se no poder.

 Mas para que essa administração logre êxito se faz necessária uma boa equipe de gestores e 
um bom plano de curso de ações. É aí que entra o planejamento, pois, por desenvolver-se de maneira 
preventiva, é preciso que a Administração Pública  projete seus atos e fatos administrativos com 
antecedência, para que se verifique quais os ônus tributários em cada uma das alternativas legais 
dispostas na legislação vigente. O planejamento tem como objetivo maior a economia tributária. Sabendo 
das várias opções legais, cabe ao administrador escolher aquela que propiciará a maior economia, ou 
seja, evitar o procedimento mais oneroso do ponto de vista fiscal. 

O princípio do planejamento se caracteriza por ser um princípio que ensina como alcançar os 
seus objetivos percorrendo uma etapa de cada vez. Ensina como arrecadar e qual a melhor forma de se 
gastar para atingir o bem almejado. No âmbito privado, podemos citar como exemplo a compra de um 
computador. Primeiramente se analisa quanto se recebe (arrecada), depois quanto do recebido poderá ser 
empregado na compra do bem desejado, já que existem outros gastos fixos a comprometer o orçamento 
doméstico (despesas).  A partir daí, o particular saberá o quanto disponibilizará para a compra do bem, 
qual o melhor modelo a se adquirir, no caso do computador, e, o mais importante, em quanto tempo ele 
encerrará essa dívida. Pronto. Está aí o princípio do planejamento aplicado ao particular. 

Para vislumbrar esse princípio na esfera pública, basta, em um primeiro momento, se substituir 
as pessoas e o bem. Vejamos: em vez do particular que sonha com um computador teríamos um 
município que quer comprar merenda escolar para a sua rede de escolas. O município primeiro deverá 
ver quanto arrecada ( a forma de arrecadação é através de tributos pagos pelos contribuintes), depois 
quanto do arrecadado não está comprometido com outras despesas já existentes para se chegar a um 
valor da possível despesa. Mas só isso não é o suficiente. Será preciso analisar qual será o melhor meio 
de empregar essa verba para a compra da referida merenda, pois é preciso saber planejar o melhor 
modo de gastar a verba. Essa escolha da merenda será feita através de licitações, em que o município, 
analisando as possibilidades (propostas), escolherá aquela que lhe for melhor.

mas o princípio do planejamento não é o único instrumento para a Administração. Como 
todo princípio ele não é único e nem prevalecente; ele relaciona-se com tantos outros existentes 
em nosso ordenamento jurídico, como princípios constitucionais, de direito econômico, financeiro, 
tributário, entre outros.



DIáLOGO JuRÍDICO

103princípio do planejamento tributÁrio: interpretação e inteGração no ordenamento brasileiro

5.1 princípio Do planEJamEnTo: uma ESpÉciE DE princípio orçamEnTário

Os princípios traduzem os valores fundamentais da sociedade sobre determinada matéria e são 
superiores às regras. 

Os princípios orçamentários são linhas norteadoras, são premissas maiores, que informam 
o legislador no ato da elaboração das leis orçamentárias. Elas existem para reforçar a utilização do 
orçamento como mecanismo de controle sobre a atividade desenvolvida pelo Estado e como orientador 
de todo o ciclo orçamentário.

Os princípios que se referem ao orçamento público tratam, uns de seu conteúdo e outros de 
sua forma. Eles vieram ao longo dos anos sofrendo diversas alterações, haja vista a evolução do 
conceito de orçamento, e chegou-se a criar outros princípios, como o do Planejamento, que não existia 
na concepção do orçamento clássico e passou a se fazer extremamente necessário nessa concepção 
moderna de orçamento.

De acordo com José Afonso da Silva:

Os princípios orçamentários foram elaborados pelas fincas clássicas, de um lado e 
principalmente, a reforçar a utilização do orçamento como instrumento de controle 
parlamentar e democrático sobre a atividade financeira do Executivo e, de outro lado, a 
orientar a elaboração, aprovação e execução do orçamento. (1990, p. 615). 

Esses princípios estão direta ou indiretamente consagrados na Constituição. Do Orçamento 
podemos extrair os seguintes princípios: Unidade; Universalidade; Anualidade; Especialização (ou 
especificação); Exclusividade; Vedação do estorno; Não afetação (ou não vinculação); Legalidade; 
Planejamento (ou programação) e o Princípio do Equilíbrio Orçamentário.

Façamos aqui uma breve descrição desses princípios, para melhor compreensão do Princípio do 
Planejamento e sua correlação com os demais princípios constitucionais.

 Iniciemos pelo Princípio da unidade (art. 165, § 5º, CF/88). Quando da sua criação, esse 
princípio visava impor a necessidade de um único orçamento, de onde se pudesse extrair de uma única 
operação matemática a disponibilidade orçamentária da união. Com o passar dos anos, essa única peça 
passou a ser impossível em decorrência da necessidade de um planejamento anual futuro e da criação 
e aplicação de outros menores orçamentos, como os orçamentos extraordinário, ordinário, corrente, 
de capital, plurianual etc., inviabilizando, desta maneira, a existência de uma única peça orçamentária.

Atualmente, pelo Princípio da unidade vemos a necessidade de uma única orientação técnica 
de todos os aspectos formais do orçamento, possibilitando, assim, uma análise completa de seus 
elementos. É esse o aspecto unitário atual: que todos os orçamentos existentes se subordinem a uma 
mesma orientação formal, numa estrutura de sistema integrado.

Com relação ao Princípio da universalidade (art. 6º, Lei 4.320/64), o que se necessita é de 
um orçamento que reúna todos os elementos necessários para a realização do programa de governo, 
contendo, por exemplo, os objetivos almejados, o método utilizado para alcançá-lo, descrição 
quantitativa de pessoal, produtividade, receitas (estimadas) e despesas (autorizadas). Esses dados 
deverão ser dos Poderes, seus fundos e entidades e órgãos da Administração direta e indireta. 
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Com a universalidade, cada órgão deverá ter seu projeto descrito no orçamento, especialmente 
aqueles que se utilizarão de transações financeiras. Desse modo, o Princípio da universalidade passa a ter 
a característica da totalização, globalização, tornando-se uma espécie de princípio do orçamento global.

Princípio da Anualidade (art. 2º, Lei 4.320/64 e art. 165, IIIE § 9º, CF/88). Temos que o 
orçamento público é lei com prazo determinado de vigência. Cumpre os requisitos formais de qualquer 
lei, mas apresenta peculiaridades quanto à sua duração no tempo e à contínua necessidade de renovação 
mediante autorização do Parlamento.

Esse princípio visa determinar a periodicidade da lei orçamentária. Essa periodicidade é feita 
através do calendário anual, pois assim fica possível a alteração de seu conteúdo em decorrência das 
oscilações econômicas que envolvem receitas e despesas tão comuns nos dias de hoje. 

O Princípio da Especialização ou Especificação (art.165, § 6º, CF/88) rege que todas as despesas 
e receitas sejam discriminadas por unidade administrativa, com o intuito de que se possa prevê quanto 
arrecadará ou gastará cada unidade.

 O Princípio da Exclusividade (art. 165, § 8º, CF/88), para muitos autores, decorre do Princípio 
da universalidade. Esse princípio decorreu dos abusos de poder que persistia durante a República 
Velha, quando por meio de propostas do Executivo eram introduzidas nas leis orçamentárias matérias 
absolutamente alheias ao direito financeiro, o que geravam, na expressão de Ruy Barbosa, as caudas 
orçamentárias.

Em suma, o orçamento não poderá conter dispositivo alheio à fixação das despesas e à previsão 
da receita. Aqui não se inclui na proibição a abertura dos já falados créditos suplementares e contratação 
de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

O Princípio da Vedação do Estorno (art. 167, VI, CF/88) nada mais é do que a proibição da 
movimentação de recursos de uma categoria de programação ou de um órgão para outro, ressalvada a 
prévia autorização legislativa, que normalmente se dá em forma de crédito suplementar.

Pelo Princípio da Não Afetação ou Não Vinculação (art. 167, IV, CF/88), sabendo-se que 
todas as receitas e despesas devem constar em um único orçamento, para que, em exame conjunto se 
possam decidir quais atividades governamentais deverão ter prioridade no exercício anual seguinte, 
torna-se incompatível a criação de fundos particulares, vinculação da receita dos impostos a atividades 
específicas ou qualquer outra forma de afetação da receita dos impostos.

Essa vedação admite algumas exceções, como as hipóteses que disciplinam a repartição 
das receitas tributárias, nos artigos 158 e 159 da CF; a vinculação da receita de impostos com a 
educação, nos termos do artigo 212 da CF; com a saúde, EC no 29/2000; e o fundo de combate 
à pobreza. Há ainda a possibilidade da receita de imposto servir como garantia de operações de 
crédito para antecipação de receita ou de dívidas com a União, como se pode verificar nos artigos 
constitucionais 165, § 8o e 167, § 4o.

Esse princípio constitui um dos fundamentos essenciais da Fazenda Pública, pois caso o princípio 
não vigorasse, cada coletividade territorial ou setor poderia querer que as receitas públicas fossem 
remetidas aos seus interesses individuais.
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O Princípio da Legalidade em matéria tributária (art 165, CF/88) segue o mesmo conceito geral, 
ou seja, a Administração deve obedecer e seguir de acordo com os ditames da lei.

A CF prevê que o Presidente da República edite leis que tratem e estabeleçam o plano plurianual, 
as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais e os créditos suplementares. Para algumas matérias 
orçamentárias a nossa Carta Mãe exige leis complementares, seja para dispor sobre o exercício 
financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do PPA, da LDO e da LOA, seja para 
estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da Administração direta e indireta, bem como 
condições para a instituição e funcionamento de fundos (art.165, § 9o, I e II, CF).

O Princípio do Planejamento ou da Programação não está expresso na Constituição e nem em 
uma lei. Ele é deduzido das diversas situações do plano de ação governamental.

Trata esse princípio, em linhas bem breves, já que já fora conceituado previamente, da 
necessidade do planejamento orçamentário. Ou seja, todas as receitas e despesas existentes, excetuadas 
aquelas de caráter suplementar e extraordinário, devem estar previamente previstas no orçamento.

O Planejamento é exigido pela Constituição quando, por exemplo, vincula os instrumentos 
normativos orçamentários e os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos no 
orçamento.

5.2 rElação Do princípio Do planEJamEnTo com oS DEmaiS ramoS E princípioS 
Do DirEiTo

Depois da análise e conceito do que seria o Princípio do Planejamento e da sua inserção no 
campo dos princípios orçamentários, se faz necessário tecer algumas considerações no tocante à relação 
do Princípio do Planejamento com os demais ramos e princípios do direito.  

O Princípio do Planejamento Tributário se relaciona principalmente com os seguintes ramos do 
Direito: o Direito Constitucional, pois os princípios constitucionais devem ser obedecidos no âmbito 
tributário; com o Direito Econômico e Financeiro, pois o que se busca com a utilização do planejamento 
é uma economia; com o Direito Administrativo, já que os entes da administração devem obedecer a 
parâmetros administrativos para o exercício do planejamento e com o Direito Penal, pois para os entes 
que constataram que aqueles que se utilizaram da possibilidade do planejamento para a prática de 
atos ilícitos encontram na esfera tributária penal os mecanismos de controle e sanção para esses atos.

Pelo que já vimos sobre o Princípio do Planejamento, vemos que ele se relaciona diretamente: 
com o Princípio da Legalidade, pois o planejamento deve obedecer ao que está determinado na lei 
tributária, não podendo burlá-la, sob pena de estar agindo de forma fraudulenta; com o Princípio da 
Anterioridade, pois se o contribuinte não quer arcar com o tributo, deve estar sempre atento em não 
realizar o fato gerador que incidirá na hipótese determinada em lei; e com o Princípio da Igualdade, 
haja vista ser possível a todos os contribuintes organizar suas finanças e os meios de atuação para uma 
menor incidência tributária.

Existem inúmeros outros princípios que podem fazer relação com o planejamento. Porém, 
só serão aplicados conforme as necessidades dos contribuintes e da Administração Pública no 
caso concreto.
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5.3 inTErprETação E aplicação DE um princípio implíciTo Em noSSo orDEnamEnTo

O fato do princípio do planejamento não encontrar-se explícito em nosso ordenamento não 
impede a sua interpretação ou a sua aplicabilidade. Como já fora visto anteriormente, o intuito maior 
do planejamento tributário é proporcionar aos contribuintes e aos órgãos públicos arrecadadores uma 
melhor gerência entre gastos e arrecadação, entre cobrança de tributo e o pagamento do mesmo.

Para Ricardo Lobo Torres (2000, p. 130) não faz diferença alguma se os princípios encontram-se 
implícitos ou escritos no ordenamento, o fato é que os princípios podem ser apreendidos pela doutrina, 
pelo legislador e pela jurisprudência, quer seja por indução ou dedução, a partir da natureza das coisas 
ou da ideia de direito.  Ou seja, os princípios são importantes instrumentos de interpretação, integração, 
conhecimento e aplicação do direito independentemente da maneira como são representados, quer seja 
de forma explícita em textos constitucionais, quer seja de forma implícita, mas plenamente aplicável.

A elisão fiscal é o modo que as empresas encontram de, agindo em conformidade com o disposto 
em nosso ordenamento, pagarem menos tributos ou terem uma menor incidência em suas cargas 
tributárias. É na elisão que verificamos a aplicação do Princípio do Planejamento. O que é preciso 
ressaltar é a existência de uma tênue linha entre elisão e fraude fiscal.

Não há dúvidas quanto à interpretação do Princípio do Planejamento. O que se deve observar 
é que nosso ordenamento combate a evasão fiscal (esse é o nome dado à fraude fiscal). Ocorre evasão 
fiscal quando o contribuinte não observa a anterioridade e realiza o fato gerador. Enquanto não há a 
incidência do fato gerador, as atividades realizadas são lícitas e não podem ser tributadas, haja vista 
a necessidade de previsão legal. É possível até mesmo que antes da realização do fato gerador o 
contribuinte possa desistir da realização do ato e permanecer livre da tributação daquele ato específico.

 A elisão fiscal é plenamente lícita e admitida no sistema brasileiro.  Nas palavras a seguir, 
transcritas de miguel Delgado Gutierrez, podemos constatar a diferença do momento em que o 
contribuinte age de forma lícita, praticando a elisão, bem como o momento em que passa a atuar de 
forma ilícita, praticando, assim, a fraude fiscal ou evasão. 

Se o contribuinte conseguir, pela prática da elisão fiscal, que não se concretize o fato 
gerador, não surgirá a obrigação tributária. Ao contrário, ocorrida a situação concreta que 
configura a hipótese de incidência do tributo, não há como fugir da obrigação tributária, a 
não ser que o contribuinte dolosamente oculte a ocorrência desta situação. (2006, p. 107.)

Em suma, a aplicação do Princípio do Planejamento Tributário ocorrerá sempre que o 
contribuinte busque uma opção legal de pagar menos tributos ou de evitar que eles incidam.  Se a 
economia fiscal decorreu de postura, quer seja ato ou omissão, antes da ocorrência do fato gerador e 
se essa prática não infringiu à legislação vigente, o ato é lícito e um exemplo claro da aplicação do 
Princípio do Planejamento Tributário. Essa prática resulta da própria permissividade do ordenamento 
tributário brasileiro e não há como se punir o contribuinte que realiza a elisão fiscal.

6. conSiDEraçõES finaiS

Como fora visto, o Princípio do Planejamento Tributário é um princípio implícito em nosso 
ordenamento. Sua interpretação e aplicação só podem se tornar viáveis em decorrência da evolução 
histórica da hermenêutica.
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Essa evolução da hermenêutica possibilitou que o intérprete deixasse de interpretar e aplicar 
somente o que está disposto no texto e passasse a analisar juntamente com o texto outros fatores 
relevantes para uma compreensão mais precisa e aplicabilidade mais completa. Esses fatores vão desde 
o momento histórico da elaboração da lei, passando pela  tradição, pelos os costumes até chegar nas 
jurisprudências, doutrinas e objetivo da lei no presente momento de sua aplicação ao caso concreto.

Para que essa interpretação e aplicação do Princípio do Planejamento fosse melhor compreendida, 
tecemos comentários acerca da interpretação e integração na legislação tributária. Por interpretação 
entendemos ser a possibilidade de o intérprete compreender o texto. Na esfera do Direito Tributário, 
essa compreensão é quase que totalmente livre, pois deve-se atentar que o Código Tributário Nacional 
estipula alguns limites quanto a essa liberdade de interpretação.  Nesses casos, a interpretação não 
poderá ser extensiva, mas sim restrita ao descrito na lei.

A integração da legislação tributária, ou os meios de sua aplicação, visa criar uma conexão do 
Direito Tributário com os demais ramos do direito. Ao criar essa interligação, as  lacunas que vierem 
a existir dentro da legislação tributária poderão ser sanadas através de mecanismos de integração que 
a própria legislação tributária determina.

Vimos que o primeiro critério integrativo a ser aplicado, por imposição de nosso CTN, deverá ser 
a Analogia, que em poucas palavras, consiste na aplicação do que fora previamente decidido em caso 
prévio semelhante ao caso concreto carente de interpretação. Caso a analogia não fosse possível de ser 
aplicada, caberia ao intérprete se utilizar, primeiramente, dos Princípios Gerais do Direito Tributário e, 
caso também não fosse possível sanar a lacuna através desses princípios, a autoridade competente para a 
interpretação deveria procurar nos Princípios Gerais do Direito Público mecanismos de suporte para suas 
decisões. Por fim, ainda é permitido ao intérprete que se utilize da Equidade quando todas as possibilidades 
acima descritas fracassarem por algum motivo. A Equidade propõe que na falta de parâmetros para a 
aplicação ao caso concreto deve a autoridade aplicar o que for mais benéfico ao contribuinte.

Todas essas análises nos permitiram constatar que, apesar do Princípio do Planejamento não 
estar inserido no Código Tributário, pois é um princípio orçamentário, e nem estar explícito em nosso 
ordenamento, sua aplicabilidade é plenamente legítima. Essa legitimidade decorre da própria lei, 
pois os princípios constitucionais tributários permitem que o contribuinte se prepare orçamentária, 
econômica e financeiramente para os tributos que terá que arcar durante um exercício financeiro.  Essa 
permissividade nada mais é do que a capacidade legal que é dada ao contribuinte para planejar seu ano 
financeiro e até mesmo evitar que alguns tributos sejam cobrados, bastando apenas que o contribuinte 
não venha a praticar o que está determinado como sendo o fato gerador do tributo.

Procurar ter uma carga tributária menor, ou até mesmo não ter determinada cobrança de tributo, 
não pode ser considerado crime ou fraude ao sistema tributário nacional.  Será fraude, ou evasão fiscal, 
caso o contribuinte pratique o fato gerador e a partir desse momento queira criar mecanismos para não 
arcar com a devida carga tributária.  mas enquanto seus atos forem anteriores ao fato gerador, teremos 
pura e simplesmente a prática da elisão fiscal, em que, através dessa prática, caberá ao contribuinte 
decidir se deixará de realizar o ato, e assim não sofrer tributação, ou se realizará o fato de maneira que 
venha a ter uma menor incidência tributária.
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Em suma, o que o Princípio do Planejamento vem determinar é que é possível ao contribuinte 
ter uma incidência menor na carga tributária e que essa possibilidade é legal, bastando apenas que 
o contribuinte faça uso do que está disposto na legislação tributária e obedeça aos critérios por ela 
estabelecidos. Ao ter cuidado em observar qual fato gerador desencadeia a cobrança do tributo, o 
contribuinte tem a opção de realizar ou não o fato gerador e, desse modo, não ter ou ter de forma 
minimizada a cobrança do tributo.
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Dano moral por incluSão inDEviDa Do nomE  
noS SErviçoS DE proTEção ao crÉDiTo

JéssiCa maria alVes De melo1 e 

ana GeórGia santos Donato alVes 2

rESumo:

A concepção de dano moral existe desde os primórdios; atualmente é conceituado como um dano de 
natureza não econômica e que fere os sentimentos pessoais, a honra, a dignidade, a moral do indivíduo; 
refere-se à violação de direitos e analisam-se em sofrimentos, dores físicas, inibições, vexames, 
desgostos. Os serviços de proteção ao crédito são entidades que coletam e armazenam, em um banco 
de dados, informações de pessoas físicas e jurídicas que se encontram em situação de inadimplência, o 
que auxiliará as empresas na tomada da decisão para concessão de crédito. Estes organismos funcionam 
como uma empresa de atualização cadastral que mantém em seus arquivos as informações publicadas 
em nome de pseudodevedores. Os órgãos de proteção ao crédito, como o SPC e SERASA, são de 
fundamental importância, pois dificultam a atividade de pessoas em falta com suas obrigações de 
pagamento da dívida nas relações de consumo, o que torna a relação entre fornecedor e consumidor 
mais segura. Apesar dos benefícios trazidos com o funcionamento desses órgãos, é essencial que haja 
cuidado para evitar resultados desagradáveis na gestão dos respectivos bancos de dados, pois devido 
a falhas nas relações negociais das grandes empresas ou mesmo pela impessoalidade e complexidade 
dessas relações, inscrições irregulares de clientes são feitas nesses cadastros, acarretando diversos 
prejuízos. A inclusão indevida do nome nos serviços de proteção ao crédito caracteriza-se como um 
fato gerador da obrigação de indenizar o dano moral, decorrente do ato lesivo à honra do cidadão. 
Sabemos que a principal forma de impedir o acesso do consumidor ao crédito é através da inserção 
de seu nome nos cadastros de restrição; ocorre que muitas vezes, essa inserção é feita de maneira 
indevida, o que caracteriza-se em um ato ilícito, passível de reparação.  

palavraS-chavE: 

Dano moral, Reparação; Serviços de Proteção ao Crédito; Inclusão Indevida.
 
abSTracT:

The concept of moral damage there’s from the beginning; is now renowned as a damage of non-economic 
nature and that hurts the feelings, honor, dignity, morality of the individual; refer to rights violation and 
analyzed in suffering, physical pain, inhibitions, humiliation, disgust. The credit protection services are 
entities that collect and store, in a database of damage, information from individuals and companies who 
are in a situation of default, which will help companies in making the decision to grant credit. These 
bodies act as a company that keeps updating information in its files the information published in the 
name of pseudo-debtors. The credit protection bodies, such as SPC and SERASA, are of fundamental 
importance because hinder the activity of persons in breach of its debt payment obligations in consumer 
relations, which makes the relationship between supplier and consumer safer. Despite the benefits 

1 Aluna do Curso de Direito da Faculdade Farias Brito – 4º semestre.
2 mestre em Direito (unifor) e professora da Faculdade Farias Brito.
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brought to the functioning of these bodies is essential that care be taken to avoid unpleasant results in 
the management of their databases, because due to flaws in the dealings of large companies or even by 
the impersonality and complexity of these relationships, customers irregular registrations these entries 
are made, leading to several losses. The inclusion of the improper name in credit protection services 
is characterized as a taxable event the obligation to compensate moral damages, resulting from an act 
injurious to the honor of the citizen. We know that the main way to prevent consumer access to credit 
by inserting his name in the entries of restriction; which often occurs, this insertion is done improperly, 
which is characterized in an illegal act, punishable by repair. 

KEyworDS: 

Owner moral; Repair; Service Credit Protection; Improper Inclusion.

1. inTroDução

A ideia de reparação dos danos causados por atos ilícitos remonta desde antes de Cristo, e já 
fazia parte de codificações antigas como o Código de Hamurabi e o Código de Manú. Esta reparação, 
primeiramente, tinha um caráter de punição física ao agressor, e com o passar dos séculos essa 
concepção foi evoluindo, e passou-se a ter uma punição pecuniária pelos danos causados a terceiros, 
culminando no direito moderno com a teoria da responsabilidade civil (HumBERTO THEODORO Jr., 
Dano Moral, 2000, p.13).

O presente trabalho tem o objetivo de explorar alguns aspectos acerca da reparação do dano moral, 
discutir algumas características e elementos essenciais que compõem a responsabilidade civil e, mais 
especificamente, referente ao dano moral causado pela inclusão indevida do consumidor no Serviço de 
Proteção ao Crédito – SPC.

Para tanto, primeiramente, fez-se uma abordagem geral sobre conceitos que interessam ao presente 
trabalho, como os antecedentes históricos e espécies de responsabilidade civil, para então poder chegar 
ao conceito de dano moral e sua fundamentação legal, que caracteriza-se como um dano à honra, à 
dignidade, à moral do indivíduo.

E, finalmente, chegou-se ao objeto específico do tema, que é a questão do dano moral por 
inclusão indevida no SPC, onde buscou-se fazer uma abordagem de aspectos importantes que surgem 
diariamente, discorrendo sobre a organização e controle do SPC e SERASA, o tipo de responsabilidade 
gerada pela inclusão indevida, os sujeitos da ação indenizatória e o posicionamento jurisprudencial a 
respeito da matéria. 

2.  Dano moral: hiSTórico 

A ideia de dano moral existe há muito tempo, desde os primórdios esse assunto ganhou relevância, 
e é mantido até hoje. O Código de Ur-Nammu é a mais antiga codificação de que se tem notícia na história 
da humanidade; é possível identificar em seu conteúdo dispositivos diversos que adotavam o princípio 
da reparabilidade dos atualmente chamados danos morais. Para eles, o famoso “olho por olho, dente 
por dente” era o melhor modo de reparar o dano, porque naquela época era a mais eficiente maneira 
de reduzir a dor da vítima (AuGuSTO ZENum, Dano Moral e sua Reparação, 1998, p. 04)
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Surge então o Código de Hamurabi, gravado em um diorito negro, que continha várias leis que 
nos orientam até hoje. Nesse código, a reparação do dano moral não era em dinheiro, e sim, de uma 
maneira física, onde o caluniador sofria pelo mal que causou a outrem. Observado no art. 127 – Se um 
homem livre estendeu o dedo contra uma sacerdotisa, ou contra a esposa de outro e não comprovou, 
arrastarão ele diante do juiz e raspar-lhe-ão a metade de seu cabelo (AuGuSTO ZENum, Dano Moral 
e sua Reparação, 1998, p. 5)

O Código de Manu foi a codificação mais antiga que surgiu na Índia, e até hoje, interfere na vida 
social e religiosa da população. manu, o seu idealizador, foi o homem que promoveu a sistematização 
das leis que previa uma espécie de reparação de dano quando ocorriam lesões; essas reparações eram 
ressarcidas através de uma quantia em dinheiro. Assim, o aspecto diferenciado entre o Código de 
Hamurabi e o Código de manu era o de que, enquanto no primeiro a vítima ressarcia-se à custa de 
outra lesão levada a efeito no lesionador, no Código de Manu o era às expensas de um certo valor 
pecuniário, arbitrado pelo legislador (AuGuSTO ZENum, Dano Moral e sua Reparação, 1998, p. 6)

Somente o Direito Romano pode demonstrar nitidamente a exata noção de reparação pecuniária 
de um dano. Havia, nessa época, uma classificação distintiva entre os delitos privados e os públicos, 
sendo os delitos que ofendiam o Estado, considerados mais graves e, portanto, punidos mais severamente.

Todo ato considerado nocivo ao patrimônio público ou à honra de alguém implicava em uma 
reparação, contudo, os romanos não questionavam a que título o dano havia sido perpetrado, bastando 
apenas a sua existência para evidenciar a responsabilidade em repará-lo.

Desta maneira, entendemos que os romanos aceitavam a reparação de um dano moral, ainda 
que primariamente, o que se evidenciou, mais tarde, em outras legislações.

Na Bíblia, mais precisamente no “Antigo Testamento”, observa-se a reparação por dano moral. 
As penas eram basicamente as de Talião, ou seja, olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão:

Se um homem casar com uma mulher e depois lhe ganhar aversão, e procurar pretextos para 
repudiar, acusando-a de péssima reputação, e disser: eu recebi esta mulher e, aproximando-se dela, 
não a achei virgem, seu pai e sua mãe a tomarão, e levarão consigo as provas de sua virgindade 
aos anciãos da cidade que estão à porta, e o pai dirá: eu dei minha filha por mulher a esse homem, 
e por ele lhe tem aversão, e procura pretextos para a repudiar acusando-lhe de péssima reputação, 
chegando a dizer: não achei virgem à tua filha e, contudo, e às provas da virgindade da minha 
filha. E estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade, e os anciãos daquela cidade pegarão 
naquele homem e fá-lo-ão açoitar, condenando-o, além disso, a cem siclos de prata, que ele dará 
ao pai da donzela, porque espalhou uma péssima reputação contra uma virgem de Israel, e a terá 
por mulher, e não poderá repudiá-la durante todo o tempo de sua vida. (Deuteronômio, capítulo 
xxII – vers. 13 a 20)

A concepção de pena foi, então, aos poucos, sendo substituída pela ideia de reparação do dano 
sofrido, que ao final acabou incorporada ao Código Civil de Napoleão, o qual, inclusive, exerceu 
grande influência sobre certos institutos do Código Bevilaqua de 1916.

O Código Civil de Napoleão Bonaparte não delineou de forma expressa os limites da 
reparabilidade do dano moral. O seu artigo 1.382 apenas estabeleceu que o causador do dano tem a 
obrigação de repará-lo.
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Com o Código Civil de 1916, a concepção de dano moral começa a adquirir maior importância, 

podemos observar isso no art. 159 que diz: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, 

ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. 

   Hoje, o direito de reparação por danos morais, adquiriu status constitucional. Com a 

promulgação da Constituição da República de 1988, foi definitivamente finalizada qualquer dúvida 

remanescente a respeito da reparabilidade pelo dano moral. O artigo 5º da Carta magna, em seus incisos 

V e x, estatuiu a indenização pelo dano moral como sendo uma garantia dos direitos individuais.

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por 
dano material, moral ou à imagem.

x – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação.

O atual Código Civil, também prevê o direito de reparação, nos artigos 186 e 927:

Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927 – Aquele que, por ato ilícito ( arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 
obrigado a repará-lo. 

Percebe-se então, que a ideia de dano moral já existe há muito tempo e com o passar dos anos vem 

ganhando ainda mais destaque dentro da sociedade. É reconhecido e aplicado pela maioria dos países. 

2.1 concEiTo DE Dano moral

Todo ato ilícito que venha a refletir danosamente sobre a moral do homem é passível de sanção. 

A moral é algo estritamente pessoal e íntimo da personalidade humana. O dano moral, em suma, são 

os danos de natureza não econômica e que ferem os sentimentos pessoais, a honra, a dignidade, a 

moral do indivíduo.

O significado de dano moral é bastante extenso, pois o seu conteúdo possui diversas hipóteses 

de ressarcibilidade, nas quais procuramos na medida do possível elucidá-lo. Para Savatier, citado por 

Caio mario da Silva Pereira (1999, p. 525) dano moral:

É qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange 
todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua 
segurança e tranquilidade, ao seu amor próprio estético, à integridade de sua inteligência, 
a suas afeições etc. 
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Para maria Helena Diniz, Diniz, (Revista Jurídica Consulex no 02 jan/dez 1997. CD Rom)

O interesse em restabelecer o equilíbrio moral e patrimonial violado pelo dano é a fonte 
geradora da responsabilidade civil. Na responsabilidade civil, são a perda ou a diminuição 
verificadas no patrimônio do lesado e o dano moral que geram a reação legal, movida 
pela ilicitude da ação do autor da lesão ou pelo risco. O autor do dano tem o dever 
de indenizar, fundado sobre a responsabilidade civil para suprimir a diferença entre a 
situação do credor, tal como esta se apresenta em consequência do prejuízo, e a que 
existiria sem este último fato. Para que haja dano indenizável, será imprescindível 
a ocorrência dos seguintes requisitos: a) diminuição ou destruição de um bem 
jurídico, patrimonial ou moral, pertencente a uma pessoa, pois a noção de dano 
pressupõe a do lesado; b) efetividade ou certeza do dano, porque a lesão não poderá ser 
hipotética ou conjectural; c) relação entre a falta e o prejuízo causado; d) subsistência do 
dano no momento da reclamação do lesado; e) legitimidade, uma vez que a reparação só 
pode ser pleiteada pelo titular do direito atingido; f) ausência de causas excludentes de 
responsabilidade, pois pode ocorrer dano de que não resulte dever ressarcitório, como 
o causado por caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, etc.

Para Carlos Alberto B. Burity da Silva, (2004, p. 15):

Os danos morais (não patrimoniais) referem-se à violação de direitos sem                                 
conteúdo patrimonial (direitos pessoais) e analisam-se, por exemplo, em sofrimentos, 
dores físicas ou morais, perdas de consideração social, inibições ou complexos de 
ordem psicológica, vexames, desgostos etc. Os danos morais resultam da lesão de bens 
estranhos ao patrimônio do lesado.

Sílvio Venosa (2002, p. 56), por sua vez, aproximando-se um pouco de Cahali, vê o dano moral 
como o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, “abrangendo também os 
direitos da personalidade, direito à imagem, ao nome, à privacidade”.

Dessa forma, verifica-se que o conceito de dano moral é indefinido, como se viu pelas diferenças 
apontadas em cada uma das definições acima apresentadas. Por outro lado, também se constata que, 
salvo as diferenças conceituais apresentadas, o aspecto conceitual reside no sentimento interior do 
indivíduo para com ele mesmo e para com a sociedade.

 Assim sendo, toda lesão não patrimonial que venha a sofrer o indivíduo e que cause repercussão 
no seu interior, é em tese passível de reparação a título de dano moral. Daí porque alguns autores dizem 
que se revela mais adequado classificar os danos em patrimoniais e pessoais.

2.2 Dano moral E Sua rEparação

A reparação de danos de cunho moral rege-se pela teoria geral da responsabilidade civil, sendo 
necessário que ocorram os elementos caracterizadores do dever de indenizar: culpa, nexo causal e o 
dano (neste caso, de ordem moral). 

Ocorre que, mesmo diante da clareza do texto Constitucional, ainda persiste uma certa 
controvérsia na doutrina a respeito da possibilidade da reparação de um dano de ordem moral.
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Existe uma corrente de doutrinadores que negam a possibilidade de se fazer uma reparação de 
danos de índole moral, alegando falta de efeito penoso durável, incerteza do direito violado, dificuldades 
de descobrir a existência do dano, imoralidade em compensar a dor com dinheiro e enriquecimento 
sem causa.

Segundo Cunha Gonçalves (1999, p. 115), dano moral advém da dor e a dor não tem preço. 
Sua reparação seria enriquecimento ilícito e vexatório, na opinião dos mais retrógrados. Obstante a 
tese de autores que comungam a não reparabilidade, entende-se que a corrente doutrinária que aceita 
a reparação dos danos morais, além de ser a teoria dominante, é a que possui os melhores argumentos, 
e também a que está em maior sintonia com a nossa atual ordem constitucional.

É inadmissível nos tempos atuais, que não se indenize aquela pessoa que tem abalados os seus 
direitos da personalidade. 

A indenização pelo dano moral sofrido não possui o objetivo de aplacar a dor, e sim, de amenizar 
o estado de melancolia provocado por ela, é uma maneira de proporcionar os meios adequados para 
a recuperação da vítima. Tais meios podem ser: passeios, divertimentos, ocupações, cursos, viagens.

Caio mário da Silva Pereira, em sua obra Responsabilidade Civil (1990, p.60), foi perfeito ao 
fazer a seguinte colocação: 

“o dano moral deve ser reparado, e que o seu fundamento está no fato de que o indivíduo 
é titular de direitos de personalidade que não podem ser impunemente atingidos.  
A Constituição de 1988 não deixa dúvidas aos que resistiam à reparação do dano moral, 
pois os direitos constitucionais não podem ser interpretados restritivamente.” 

Outro objetivo principal da indenização é fazer com que o ofensor corrija e repense o seu erro, 
evitando que eventuais acontecimentos semelhantes possam voltar a acontecer. Condenar o ofensor 
por danos morais implica reparar o necessário para que se propiciem os meios de retirar o ofendido 
do estado melancólico a que fora levado.

No arbitramento da indenização, o juiz deve levar em consideração a dor do ofendido, sendo 
que uns sentem mais e outros sentem menos, deve medir o grau da sequela produzida, a humilhação, 
a posição social do ofendido, a vergonha, enfim, deve avaliar os laudos para que possa dosar com 
justiça a condenação do ofendido.

Não se pode deixar de destacar, que apesar do livre arbítrio que é concedido ao magistrado, ele 
não irá julgar ao seu bel-prazer, sob pena de estarmos diante de uma arbitrariedade, existem dentro 
deste critério, parâmetros para se chegar ao valor da indenização. 

O fundamento da reparabilidade pelo dano moral está em que, a par do patrimônio 
em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, 
não podendo a ordem jurídica conformar-se em que sejam impunemente atingidos. 
(PEREIRA, 2004, p. 18)

Costumam os julgadores atentar para a repercussão do dano na vida do ofendido e para a 
possibilidade econômica do ofensor. Existem alguns autores que entendem ser necessário critérios mais 
estreitos, com limites preestabelecidos para fixação do quantum. Entendimento semelhante possui o 
Desembargador Sady Gusmão citado por Clayton Reis (1997, p.93): 
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o ideal, ou pelo menos mais seguro e democrático, seria a indenização tarifada de um 
a dez salários mínimos, tendo em vista as peculiaridades de cada caso concreto, como 
ocorre nos acidentes do trabalho embora esta parte seja revivescência do vetusto sistema 
da composição pecuniária. 

Este entendimento é minoritário, e nossa jurisprudência vem se manifestando da mesma forma 
que a doutrina dominante, no sentido de que a quantificação dos danos morais, desde que não exista 
disposição expressa em lei, deve ser feita através do arbítrio do juiz, tendo como referência o homem 
médio e analisando-se em cada caso, critérios subjetivos, como grau de culpa, posição social dos 
envolvidos etc... 

Esta posição parece ser a mais correta, pois devido ao caráter subjetivo dos bens tutelados, a 
reparação destes quando violados, deve ficar sujeita a uma análise criteriosa do caso concreto, e dentro 
dos parâmetros já expostos. 

Entende-se que a tarifação da reparação, através de valores preexistentes, seria injusta, pois 
ao analisar-se o caso concreto, muitas vezes, chegaria-se à conclusão de que o valor da indenização 
deveria ser superior ao teto máximo admitido, e isto estaria, mais uma vez, prejudicando a vítima. 

3. SErviçoS DE proTEção ao crÉDiTo

Os serviços de proteção ao crédito são entidades que coletam, armazenam e transferem a 
terceiros, informações pessoais dos pretendentes à obtenção de crédito, ou seja, eles têm como objetivo 
armazenar, em um banco de dados, informações de pessoas físicas e jurídicas, o que auxiliará as 
empresas na tomada de decisão para concessão de crédito.

O SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) é um órgão criado para entidades que queiram saber a 
situação de adimplência e inadimplência de pessoas físicas ou jurídicas em uma relação de negócios. 
Foi criado em 22 de julho de 1955, por 27 empresários, na cidade de Porto Alegre. Com o sucesso do 
serviço, ele foi logo disponibilizado para várias outras regiões do país (COVIZZI, Carlos Adroaldo 
Ramos, 2000).

O Serasa é uma das maiores empresas do mundo em análises e informações para decisões de 
crédito e apoio a negócios, atua com completa cobertura nacional e internacional, por meio de acordos 
com as principais empresas de informações de todos os continentes. No Brasil, está presente em todas 
as capitais e principais cidades, totalizando 140 pontos estratégicos. 

Foi criada em 1969 pela união de diversos bancos privados brasileiros interessados na 
centralização de dados financeiros de clientes para compartilhamento.

O cadastramento mantido pelos bancos de dados não passa de um acervo de informações 
referentes a devedores inadimplentes, municiados pelos fornecedores que se viram 
frustrados pela inadimplência, dados estes que lhes são disponibilizados, para que se 
acautelem na facilitação de novos créditos. Não representa nenhuma penalidade, e muito 
menos pode ser utilizado para constranger o devedor ao adimplemento da obrigação, 
sob ameaça ou coação de remessa de seu nome ao SPC.
(CARLOS ALBERTO GONÇALVES, 2008, p. 669)  
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São vários os serviços de proteção ao crédito mantidos por entidades patrocinadas por alguns 
segmentos empresariais ou mesmo empresas de prestação de serviços criadas e mantidas com este objetivo.

No geral, estes organismos funcionam como uma empresa de atualização cadastral que mantém 
em seus arquivos as informações publicadas em nome de pseudodevedores e ainda com as informações 
fornecidas pelos seus associados.

Assim, um cidadão que não tenha adquirido nenhum bem de consumo, mas que porventura tenha 
sofrido um protesto cambial em face de um título de crédito (cheque, nota promissória ou duplicata), 
falso ou indevido, ou esteja respondendo por uma ação de execução, terá estas informações anotadas 
e disponíveis aos fornecedores com o objetivo de macular o seu crédito, embora a fonte não possa ser 
tida como legítima.

Nesta hipótese, ainda que o cidadão tenha buscado pela via judicial a anulação do título de 
crédito, ainda que tenha opostos os embargos à execução e até tenha obtido sucesso na justiça com 
a anulação do título, seu nome ainda permanecerá na lista de consumidor inidôneo perante o órgão 
de proteção ao crédito até que comprove que eram indevidos os protestos ou as ações de execução, 
mediante a apresentação de cópia da sentença ou acórdão que reconheça a impropriedade do título 
ou da dívida.

Por outro lado, as anotações de mau pagador originárias de informações de associados do órgão 
que administra o serviço de consultas de crédito também são complexas, uma vez que, às vezes, o 
consumidor tem seu cheque apresentado antes do prazo, ou o valor da sua dívida acrescido de juros 
ilegais, ou ainda, o seu pagamento não lançado por erro do lojista, etc. e, independente destes vícios 
de origem, típicos, seu nome é lançado na lista de clientes inidôneos, indevidamente. 

Os fornecedores de produtos ou serviços podem incluir no banco de dados dos serviços de 
proteção ao crédito o nome de seus clientes que não cumpriram com suas obrigações. Isso é comprovado 
pelo fato de o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990) reconhecer 
como sendo de caráter público as entidades de proteção ao crédito; conforme previsto no art.43, § 4°, 
da citada lei: “Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao 
crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público”.

Os órgãos de proteção ao crédito, como o SPC e o SERASA, são fundamentais, pois dificultam 
a atividade de pessoas em falta com suas obrigações de pagamento da dívida nas relações de consumo, 
o que torna a relação entre fornecedores e consumidores mais segura.

Apesar dos benefícios trazidos com o funcionamento desses órgãos, é essencial que haja cuidado 
para evitar resultados desagradáveis na gestão dos respectivos bancos de dados, pois devido a falhas 
nas relações negociais das grandes empresas ou mesmo pela impessoalidade e complexidade dessas 
relações, inscrições irregulares de clientes são feitas nesses cadastros, acarretando diversos prejuízos. 

4. Dano moral por incluSão inDEviDa Do nomE noS SErviçoS DE proTEção ao crÉDiTo

A inclusão indevida do nome no serviço de proteção ao crédito caracteriza-se como fato gerador 
da obrigação de indenizar o dano moral, decorrente de ato lesivo à honra do cidadão.
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Sabemos que a principal forma de impedir o acesso do consumidor ao crédito é a inserção do 
“cliente” nos cadastros de restrição. Ocorre que, muitas vezes, a inserção do consumidor nessas listas 
é feita de maneira indevida, com o único intuito de lhe arrancar valores não devidos, seja por a dívida 
já ter sido adimplida, seja por ter sofrido a incidência de juros ou multas imorais, ou por conta de já 
se ter ultrapassado o prazo prescricional. De qualquer modo, pode o consumidor prejudicado requerer 
em juízo a reparação dos danos sofridos.

O Código de Defesa do Consumidor – CDC – contém importante regra sobre a prescrição e o 
cadastro de inadimplentes, aduzindo, no parágrafo primeiro do seu artigo 43 que os cadastros de dados 
de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não 
podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos. 

Destarte, o período máximo para a permanência do devedor na lista de inadimplentes deve ser 
de cinco anos, o mesmo artigo 46 do CDC, no parágrafo 5º, impõem outra norma importante sobre a 
matéria: Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, 
pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou 
dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

A inclusão do nome do consumidor nos bancos de dados deve ser precedida da devida 
comunicação ao consumidor, conforme expressamente previsto no art. 43, parágrafo 2° da Lei 8.078/90: 
“A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por 
escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”.

Como pode ser observado nesse referido artigo, a comunicação deve ser por escrito. A finalidade 
dessa comunicação é garantir que o consumidor possa verificar se essa inclusão é correta ou não, e 
se for, permitir que o pagamento da dívida pendente seja efetuado, evitando assim, os transtornos da 
negativação de seu nome.

Os tribunais têm entendido que, se não houver a comunicação prevista no art. 43, parágrafo 2°, 
é cabível a indenização por dano moral e é isso cada vez mais frequente. Portanto, é de fundamental 
importância que o consumidor seja bem informado sobre a sua dívida, evitando transtornos futuros.

Os tribunais vêm decidindo que a inclusão indevida nos serviços de proteção ao crédito é passível 
de reparação por dano moral e isso se torna cada vez mais frequente. São diversas as jurisprudências 
sobre esse assunto. É incontestável que o indevido e ilícito lançamento do nome de alguém no Serviço 
de Proteção ao Crédito, consequenciando um efetivo abalo de crédito para o inscrito, lança profundas 
implicações na vida comercial do negativado, irradiando, ao mesmo tempo, drásticos reflexos 
patrimoniais, acarretando-lhe vexames sociais e atentando, concomitantemente, contra os princípios 
de dignidade e de credibilidade, inerentes, de regra, a todo ser humano. Presentes esses elementos, 
configurado resulta, por excelência, o dano moral, traduzindo a indelével obrigação, para quem assim 
atua, de prestar indenização ao ofendido.

Contudo, ocorrendo erro de quem manipula esses arquivos de informações, não existirá mais 
exercício regular de direito, e sim, um ato ilícito, o que permite contestar na justiça indenização por 
dano moral por inclusão de forma indevida do nome nos serviços de proteção ao crédito. O ato ilícito 
é de fundamental importância, pois é ele o gerador da responsabilidade civil.
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4.1 a quESTão Da fixação Do quanTum inDEnizaTório para a incluSão inDEviDa 
Do nomE noS SErviçoS DE proTEção ao crÉDiTo 

A indenização por danos morais não visa à recomposição de sentimentos, insuscetíveis por sua 
natureza, visando apenas à compensação pela lesão sofrida. Pois, busca-se propiciar ao lesado meios 
para aliviar sua mágoa e sentimentos agravados, servindo, por outro lado, de inflição de pena ao infrator.

Ocorrente o ilícito no que diz respeito à negativação do nome do consumidor, a sua reparação 
é praticamente impossível porquanto não se pode retroceder no tempo e apagar os efeitos deletérios 
do ato ilicitamente praticado.

Como diz o magistrado José Luiz Gavião de Almeida (2003, p. 86): 

nenhuma indenização, por mais alta que possa ser, tem força de apagar os prejuízos, a 
humilhação e as dificuldades enfrentadas pela vítima, que teve seu crédito abalado em 
virtude da conduta negligente de alguém. Dinheiro algum pode devolver o bom nome 
de alguém que teve sua reputação indevidamente arranhada. 

O valor da indenização é estipulado pelo julgador por arbitramento, levando em conta, em sua 
determinação, as condições pessoais (sociais e econômicas) do ofendido e do causador do dano, o grau 
de sua culpa ou a intensidade do elemento volitivo, assim como a reincidência.

Quanto ao valor da indenização, temos que diante da disparidade do poder econômico existente 
entre as instituições financeiras, bancárias e creditícias e o consumidor-usuário de tais serviços, e 
tendo em vista o gravame produzido à honra destes, considerado e pressupondo que estes sempre 
agem honesta e diligentemente, pagando suas dívidas e procurando evitar que seus nomes sejam 
indevidamente levados ao rol dos desonestos.

 O quantum indenizatório corresponde a uma cifra cujo montante seja capaz de trazer a devida 
pena àquelas, e de persuadi-las a nunca mais deixarem que ocorram tamanhos desmandos contra as 
pessoas que, na qualidade de consumidores, investem seu dinheiro e se relacionam com as mesmas.

Os consumidores-usuários dos serviços das instituições financeiras, bancárias e creditícias fazem 
jus, como forma de indenização pelo dano moral, a um valor módico que tenha cunho de penalizar 
àqueles devidamente, quantia esta compatível com a capacidade pagadora do lesante e capaz de lhe 
atribuir pena satisfatória por sua negligência e imprudência, sem acarretar o enriquecimento sem causa 
dos usuários de tais serviços autor.

5. conSiDEraçõES finaiS

Diante de todo o conteúdo do presente trabalho, viu-se que a reparação do dano moral enraizou-se 
definitivamente em nosso ordenamento jurídico, principalmente após a promulgação da Constituição 
Federal de 1988, sendo hoje pacífico em nossa doutrina e jurisprudência o direito à indenização por 
dano moral a quem foi vítima de um ato ilícito. 

Conclui-se que os serviços de proteção ao crédito são fundamentais na sociedade de consumo 
em que vivemos, pois tornam as relações de consumo mais seguras. No entanto, é preciso ter cuidado 
no registro dos nomes no banco de dados desses serviços. Caso contrário, inclusões indevidas serão 
feitas, o que caracterizará um ato ilícito e, por isso, será cabível uma indenização por dano moral.
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A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito gera reparação 
por danos morais, esse entendimento já é pacificado no Superior Tribunal de Justiça. A condenação por 
danos morais tem que ter um caráter de atender aos reclamos e anseios de justiça, não só do cidadão, 
mas da sociedade como um todo.

Nem poderia ser diferente, não se pode deixar o consumidor à margem de erros ou práticas 
abusivas por parte dos comerciantes ou dos SPCs, e a possibilidade de ação reparatória, pelo que se viu, 
inibe a prática abusiva e traz preocupações no sentido de cumprir as determinações legais, tanto dos 
comerciantes, quanto do SPC, e por outro lado, aquele que já foi obrigado a indenizar por uma prática 
irregular, com certeza pensará duas vezes antes de causar o mesmo dano a outra pessoa. 

A importância de crédito na economia é notória, a prova disso é que a crise em que se encontra a 
economia mundial foi desencadeada por uma falha no sistema de concessão, alastrando-se rapidamente 
pelo território global, mostrando o quanto o crédito, (como forma de circulação de valores) encontra-se 
incrustado em nosso sistema financeiro. O que nos faz concluir que o crédito se mostra vital, não só 
para as grandes indústrias, bancos ou financeiras multinacionais, mas também para um grande número 
de famílias, as quais necessitam do mesmo para assegurar certo nível de conforto.

Assim, qualquer impedimento ilegal à oferta de crédito a tais consumidores deve ser combatido com 
vigor, já que tal oferta é extremamente necessária para a estabilidade de inúmeras famílias de classe média.

6. JuriSpruDÊnciaS

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR AFIRMADA INSCRIÇÃO DO NOME DO 
AUTOR NO SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NO CURSO DE DEMANDA 
REVISIONAL, ONDE FORA DETERMINADA A EXCLUSÃO DOS REGISTROS DO SPC E 
SERASA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA EXCLUIR O NOME DO AUTOR ENQUANTO 
PENDENTE A AÇÃO REVISIONAL, ANTERIORMENTE PROPOSTA – CONEXÃO DA AÇÃO 
INDENIZATÓRIA COM A REVISIONAL – INEXISTÊNCIA – Inexistindo identificação de causa 
de pedir na matéria de fundo entre a ação revisional de contrato e a de indenização por danos morais 
decorrentes de inscrição do nome do devedor em órgão de restrição ao crédito, não se verifica a conexão. 
De outro lado, pendente ação onde se discute a legalidade ou não dos valores pretendidos pelo credor, 
justifica-se o pedido da tutela protetiva manejado, no que concerne à exclusão do nome do devedor dos 
cadastros de proteção ao crédito, pois a inscrição como devedor relapso perante cadastros de proteção 
ao crédito, não deve ocorrer enquanto se discute o débito. Agravo provido. (TJRS – AI 70004551065 
– 5ª C.Cív. – Rel. Des. marco Aurélio dos Santos Caminha – J. 29.08.2002)
DANOS MORAIS – CADASTRO NO SPC E SERASA – DÍVIDA QUITADA – APLICAÇÃO DOS 
DISPOSITIVOS DO CDC – DIMINUIÇÃO DO QUANTUM – Tendo havido a renegociação da dívida, 
extinguindo-se o contrato de financiamento face a devolução do automóvel acarreta na ilegalidade da 
manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Além disso, é descabida a anotação 
feita nesses cadastros quando não for precedida de anterior comunicação. Aplicação do art. 43, § 2º, 
do CDC. Recurso provido em parte. (TJRS – APC 70002727410 – 6ª C.Cív. – Rel. Des. João Pedro 
Pires Freire – J.27.03.2002)
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APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO INDEVIDA DO 
NOME NO SERASA E SPC – COMPROVAÇÃO DOS DANOS – SENTENÇA MANTIDA – 
RECuRSO ImPROVIDO – Resta caracterizada a obrigação de indenizar pelos danos morais sofridos 
em decorrência da inclusão indevida do nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (TJmS 
– AC 2002.008689-4 – 4ª T.Cív. – Rel. Des. Rêmolo Letteriello – J. 29.11.2002)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – PRESUNÇÃO – 
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO § 2° DO ART. 43, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSumIDOR. É cediço que, entre as hipóteses ensejadas do dano moral, acha-se a inscrição irregular 
do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito. É direito básico do consumidor, quando se 
trata de arquivos de informações restritas de crédito, seja-lhe dada ciência de que começou a ser estocada 
informação a seu respeito, exigindo prévia comunicação sobre a abertura de anotação restrita em cadastro, 
assegurando-lhe, inclusive, o direito de conferir e discutir a exatidão dos dados, ou até mesmo evitar a 
consumação da anotação, mediante o pagamento de dívida. Na valorização da verba indenizatória a título 
de danos morais, deve-se levar em conta a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo 
e pedagógico e propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – EMPRESA DE CARTÃO DE CRÉDITO – 
INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DE CLIENTE NO SPC E SERASA – INVERSÃO DO ÔNUS 
DA PROVA – PRECLUSÃO – Decretada a inversão do ônus da prova no decorrer da ação, sem que a 
parte interessada utilize o recurso cabível contra referenciada decisão interlocutória, a matéria respectiva 
torna-se preclusa, tornando positivada a culpa da empresa-ré no evento noticiado na peça vestibular, 
se a mesma não produz prova em contrário. A inclusão indevida do nome de terceiro no SPC dá azo 
à indenização por danos morais, na medida em que torna público a equivocada premissa de que a 
pessoa não está apta a honrar seus compromissos, maculando, de forma indelével, a sua imagem. No 
caso de negativação injusta do nome de alguém nos cadastros restritivos do crédito, a prova do dano 
moral se satisfaz com a demonstração da inscrição irregular. (TAmG – AP 0345728-1 – (51225) – Belo 
Horizonte – 1ª C.Cív. – Rel. Juiz Silas Vieira – J. 02.10.2001)
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uma análiSE  Da Súmula impEDiTiva DE apElação E SEnTEnça

eVilazio marques riBeiro1

rESumo:

O presente artigo tem como objetivo perscrutar os artigos 518, §1º, e 285-A, do Código de Processo 
Civil, inseridos neste, respectivamente, pelas Leis nº 11.276 e 11.277. Tais dispositivos ampliaram 
a atuação do juiz de primeiro grau, conferindo-lhe novos poderes: por primeiro, possibilitou-se a 
prolatação de sentença de improcedência sem a citação do demandado; e por segundo, determinou-se 
o não recebimento do recurso de apelação quando o juiz monocrático verificar que a sentença proferida 
se encontra em conformidade com súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal 
Federal. “Recurso é uma espécie de remédio processual que a lei coloca à disposição das partes para 
impugnação das decisões judiciais, dentro do mesmo processo, com vistas à sua reforma, invalidação, 
esclarecimento ou integração, bem como para impedir que a decisão impugnada se torne preclusa ou 
transite em julgado.” Neste sentido, a presente pesquisa deslinda se estes novos expedientes podem 
cercear ou mitigar princípios constitucionais e direitos do jurisdicionado, visando identificar até que 
ponto o sacrifício destes é proporcional e constitucional em detrimento do princípio da celeridade 
processual e do descongestionamento do Judiciário, exaltado nas atuais reformas processuais.

palavraS-chavE: 

Sentença-tipo; Súmula Impeditiva de Apelação; Princípios Constitucionais.

abSTracT: 

This research aims to analyze the articles 518, § 1, and 285-A of the Code of Civil Procedure. These 
articles have increased the role of the judge of first instance, giving it new powers that are presented 
above into two aspects. To discuss this, we present a conception of resource that says that it is a kind 
of legal remedy which the law makes available to the parties to challenge a judicial decision, within 
the same process with a view to its reform, invalidation, clarification or integration. In this sense, 
the present study shows if these new expedients may curtail or mitigate constitutional principles and 
rights tribunals, to identify the extent to which the sacrifice of constitutional and is proportional to 
the detriment of the principle of promptness and decongestion of judiciary, exalted in the current 
procedural reforms.

KEyworDS: 

Sentence-type; Restriction of the Appeal; Constitutional Principles.

1 Consultor empresarial, Contador, mediador do Trabalho – ato declaratório nº 1 DRT-Ce, membro do INAmA – 
Instituto Nacional  de mediação e Arbitragem, Aluno do Curso de Direito da Faculdade Farias Brito, Inscrição 
5181-E OAB-Ce. Sócio-fundador do escritório RIBEIROS CONSuLTORES ASSOCIADOS, Sócio-fundador  e  
ex-diretor  da Câmara Brasil-Portugal no Ceará, Cronista do Jornal  O  Estado,  de  Fortaleza-CE,  Ex-diretor  do 
Clube do Advogado do Ceará. 
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1. inTroDução

Os anos de 2005 e 2006 foram marcados por muitas mudanças no tocante ao direito adjetivo, 
muitas delas, surtindo efeitos e consequências somente no corrente ano. São as atuais reformas 
processuais, inspiradas na Reforma do Judiciário, com a Emenda Constitucional nº 45, e no I Pacto 
de Estado por um Judiciário mais Rápido e Republicano, datado de 20042, que almejou, dentre outros, 
a efetivação do princípio da razoável duração do processo, constante no artigo 5º, inciso LxxVIII, 
de nossa Constituição Cidadã.

Em verdade, a onda reformatória de 2005 e 2006 pode ser contextualizada dentro de uma 
macrorreforma no Código de Processo Civil brasileiro, iniciada na metade da década de 90 (noventa), 
que procurou a satisfatividade na tutela jurisdicional, fomentando-se o processo como um meio, e não 
como um fim em si mesmo.

Desde sua entrada em vigor, a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, sofre alterações, assim 
como todo diploma que acompanha as inexoráveis modificações sociais. Não obstante, foram os anos 
de 1994 e 1995 o palco das primeiras mudanças significativas. Trata-se da  primeira minirreforma 
que, através das Leis nº 8.952/94 e 9.139/95, introduziu a tutela antecipada em nosso ordenamento e 
reformulou o recurso de agravo. 

Em seguida, em 2001 e 2002, ocorreu a segunda minirreforma, mais ampla que a primeira, 
com a seguinte legislação:

a) Lei nº 10.352/01, que trouxe algumas mudanças nos embargos infringentes e no reexame 
necessário;

b) Lei nº 10.358/01, com pequenas alterações em relação aos títulos executivos judiciais e 
litigância de má-fé;

c) Lei nº 10.444/02, que trouxe várias mudanças no que diz respeito, por exemplo, à tutela 
antecipada, à execução provisória e à execução de entregar coisa.

Por derradeiro, nos anos de 2005 e 2006, surgiu a terceira minirreforma, com inúmeras alterações 
em pontos nevrálgicos no processo brasileiro civil. São exemplos desta reforma, a:

a) Lei nº 11.187, com uma nova reformulação da sistemática do agravo;

b) Lei nº 11.232, com a instituição da fase de cumprimento de sentença; 

c) Lei nº 11.382, com as modificações no processo de execução autônomo;

d) e as Leis nº 11.276 e nº 11.277, que  criaram os institutos da súmula impeditiva de recursos  
e sentença-tipo, objetos do presente estudo.

  Destaca-se, ainda, a regulamentação infraconstitucional da súmula vinculante e da repercussão 
geral nos recursos extraordinários, com as Leis nº 11.417/06 e 11.418/06, bem como a informatização 
do processo, trazida pela Lei nº 11.419/06.

2 No dia 13 de abril de 2009, foi assinado, pelos Presidentes da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados 
e do Supremo Tribunal Federal (STF), o II Pacto Republicano de Estado por um Sistema de Justiça mais Acessível, 
Ágil e Efetivo, visando, na mesma trilha que o primeiro, o fortalecimento à proteção aos direitos humanos, à efetividade 
da prestação jurisdicional, ao acesso universal à justiça, bem como, aperfeiçoamento de nosso Estado Democrático 
de Direito e as instituições do sistema brasileiro de justiça. 
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 Podemos compreender uma súmula vinculante como uma sinopse do entendimento do Supremo 
Tribunal Federal, que ganhou previsão constitucional com a Emenda nº 45 de 2004, que inseriu no 
texto permanente da Lei Fundamental o artigo 103-A, autorizando o Supremo Tribunal Federal, ex 
officio ou mediante provocação, aprovar tal súmula, com quorum de dois terços dos membros, depois 
de reiteradas decisões sobre matéria constitucional, visando dirimir questão controvertida e atual que 
acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica (tal 
mecanismo aproximou mais nosso sistema jurídico civil law, de tradição romano-germânica, onde 
a lei é a fonte direta do Direito, com o sistema commow law, de tradição anglo-saxônica, onde a 
jurisprudência é que tem papel predominante).

A preexistência de reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria que será 
sumulada visa cristalizar no enunciado desta um entendimento maduro, como fruto de uma unicidade 
interpretativa do Tribunal, postergando entendimentos singulares, advindos de decisões isoladas.  
A contenda atual, entre os órgãos do Poder Judiciário ou entre estes e a administração pública, que 
gere grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos, deve concentrar-se na (in)
validade, (in)eficácia e interpretação de normas determinadas, constitucionais, federais, estaduais, 
distritais ou municipais. E sobre este ponto é elaborado o enunciado da súmula vinculante. Depois de 
publicada, a súmula terá efeito erga omnes e vinculante em face de todos os órgãos do Poder Judiciário 
e da administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Este 
efeito vinculante não atinge o Poder Legislativo que poderá editar leis e atos normativos, inclusive, 
com conteúdo contrário ao da súmula vinculante, sendo esta, conforme o caso, cancelada ou revisada.

Sempre que uma alteração ocorre, se faz necessário perscrutarmos sobre seus efeitos 
e consequências, bem como a sua compatibilidade jurídica e prática perante o ordenamento 
jurídico. E assim se dispõe o presente trabalho, analisando as Leis 11.276 e 11.277 à luz  
do princípio da proporcionalidade, perquirindo como os novos poderes concedidos ao 
Estado-Juiz, de julgar com resolução de mérito sem a citação do demandado e não receber o recurso de 
apelação, analisando mérito como pressuposto recursal, podem trazer benefícios à tutela jurisdicional, 
ou então, tolher direitos e garantias fundamentais dos jurisdicionados. 

2. lEi 11.276/06: a Súmula impEDiTiva DE apElação

 
 A Lei 11.276 entrou em vigor em 9 (nove) de maio de 2006, trazendo algumas modificações 
em nosso processo civil. Todavia, a principal alteração, objeto do presente trabalho, é a criação da 
súmula impeditiva de recurso, com a nova redação aos parágrafos do artigo 518 do nosso Código de 
Processo Civil. In verbis: 

Art. 518. Interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, mandará dar vista 
ao apelado para responder.

§ 1º O juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade 
com súmula do superior Tribunal de Justiça ou do supremo Tribunal Federal.

§ 2º Apresentada a resposta, é facultado ao juiz, em cinco dias, o reexame dos pressupostos 
de admissibilidade do recurso. (grifo nosso).
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Para conceituar o que seja recurso, nos valemos de Nélson Nery Júnior:

Recurso é uma espécie de remédio processual que a lei coloca à disposição das partes 
para impugnação das decisões judiciais, dentro do mesmo processo, com vistas à sua 
reforma, invalidação, esclarecimento ou integração, bem como para impedir que a decisão 
impugnada se torne preclusa ou transite em julgado. 
Os recursos nasceram para ser exceção, e tal remédio processual “já era de uso e 
conhecimento dos romanos, como nos dá conta o texto dos imperadores Diocleciano e 
Maximiano, compilados no Código de Justiniano, VII, 62.6” (NERY JUNIOR, 2004, 
p.198-199). Entretanto, a via recursal virou regra, e hoje superlota os escaninhos de 
Secretarias e Gabinetes de magistrados de grau superior. 

A intenção do legislador, conforme ensina Luiz Guilherme da Costa Wagner Junior3, foi “evitar o 
prolongamento desnecessário de um processo que traga fundamento contrário às disposições constantes em 
súmulas dos tribunais”. Assim, evita-se, pelo menos a um primeiro momento, a interposição de recursos que 
dificilmente irão lograr êxito, tendo em vista a jurisprudência sumulada dos citados órgãos de superposição.

Antes de adentrarmos no deslinde de tal instituto, são necessárias algumas ponderações 
terminológicas. O instituto em voga ficou conhecido como súmula impeditiva de recurso, porém, como 
melhor técnica, denominaremos, doravante de súmula impeditiva de apelação, haja vista que apenas 
a esta espécie de recurso é aplicável. A nomenclatura súmula impeditiva de recurso guardaremos para 
o disposto no artigo 557 do Código de Processo Civil, visto adiante.

Em uma primeira vista, pode-se afirmar que a desconformidade com as súmulas do Supremo 
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é um novo pressuposto recursal. Entretanto, se 
analisarmos com acuidade, tal afirmativa não procede. Vejamos.

A doutrina não é uníssona na classificação dos pressupostos recursais. Uma parte divide-os em 
objetivos (cabimento, adequação, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo, 
preparo, tempestividade) e subjetivos (legitimidade e interesse). E outra parcela, por sua vez, organiza-os 
em intrínsecos (cabimento, legitimação para recorrer e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, 
preparo, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). 

Inobstante a classificação utilizada, perceba-se que em nenhum dos pressupostos acima mencionados 
o juiz a quo adentra no mérito da questão. Cuida-se apenas de analisar o recurso segundo seus aspectos 
formais, realizando a primeira fase da admissibilidade recursal. Em sentido oposto, ao analisar se o recurso 
apelativo está ou não em conformidade com as súmulas supracitadas, o juiz a quo estará analisando o mérito.

Sobre o assunto, confira-se o que ensina Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de 
Almeida e Eduardo Talamini4:

A regra geral é a de que o juízo de admissibilidade seja exercido pelo juízo a quo e 
pelo juízo ad quem e que o juízo de mérito seja exercido uma única vez pelo órgão ad 
quem. No entanto, parece existir uma tendência no sentido de que o juízo de mérito 
seja exercido pelo juízo a quo: isso ocorre tradicionalmente com o agravo, no juízo de 
retratação, e também pode ocorrer com a apelação, na hipótese do artigo 296 do CPC, 
que diz respeito ao caso de o juiz extinguir o processo por indeferimento da inicial. Uma 
confirmação dessa tendência é a nova regra instituída pela Lei 11.276/2006, no §1º do 
art. 518 do Código. 

3 WAGNER JuNIOR, Luiz Guilherme da Costa. Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Del Rey.  2008, p. 305.
4 WAmBIER, Luiz Rodrigues; ALmEIDA, Flávio Renato Correia de; TALAmINI, Eduardo. Curso Avançado de 

Processo Civil. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2006.
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  Infere-se, então, que a existência de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior 
Tribunal de Justiça, que fundamente a sentença do juiz de primeiro grau, é apenas um óbice à 
apelação, não tendo que se falar em novo pressuposto recursal. Talvez, forçosamente, um pressuposto 
sui generis. misael montenegro Filho5 o qualifica como pressuposto negativo de admissibilidade da 
apelação, discorrendo que:

Num outro dizer, desde o início da vigência da norma, o recorrente deve demonstrar 
a presença dos requisitos gerais (tempestividade, legitimidade, preparo, interesse etc.) 
e que a decisão combatida não se encontra em consonância com súmula do STJ ou do 
STF. Do contrário, esbarra no não conhecimento da espécie.

Esse novo poder concedido ao juiz de primeiro grau é uma extensão do artigo 557 do Código 
de Processo Civil, incluído neste pela Lei nº 9.756/98, que possibilita o relator a negar seguimento 
de recurso quando este estiver em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do próprio 
tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de tribunais superiores. Também quando for inadmissível, 
manifestamente improcedente ou prejudicado. Ipsis literis:

Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, 
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência 
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 

§ 1-A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com 
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o 
relator poderá dar provimento ao recurso. (...).

Assim como contra a decisão interlocutória do relator, com base no artigo supracitado, pode 
ser atacada com agravo interno a decisão interlocutória do juiz a quo que não receber a apelação, 
com base no artigo 518, §1º, do diploma adjetivo civil, também é atacável, neste caso, por agravo de 
instrumento. Pontifica Luiz Guilherme da Costa Wagner Junior6:

Por vezes acontecerá, porém, de o magistrado equivocar-se quanto à identificação da 
sentença com o que foi decidido em determinada súmula. Essa assertiva nos faz concluir 
que sempre caberá recurso, de agravo de instrumento, diante dessa espécie de decisão 
que rejeite o recebimento da apelação, cujo encargo do recorrente será demonstrar a não 
aplicabilidade daquela súmula.

 E mais: caso o agravo de instrumento interposto seja negado, é possível, em tese, a articulação 
de mandado de segurança, com base no direito de ação, no duplo grau de jurisdição e na ampla defesa.

Assim sendo, a aplicação da súmula impeditiva de apelação, com a possibilidade de reexame, a 
nosso ver, não fere o duplo grau de jurisdição, pois será o litígio apreciado pelo tribunal, evitando-se, 
assim, a concentração de poder nas mãos de um único órgão judicante.

5 mONTENEGRO FILHO, misael. Curso de Direito Processual Civil. 4. ed. São Paulo: Atlas. 2008, p. 128. 
6 WAGNER JuNIOR, Luiz Guilherme da Costa. Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Del Rey.  2008, p. 206.
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Esses recursos contra a decisão monocrática que nega seguimento à apelação possibilitam, 
também, o exercício da ampla defesa e do contraditório, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição 
da República, haja vista que poderá o apelante, mesmo após não haver o recebimento de sua apelação, 
levar ao processo elementos como: 

a) a inexistência ou o cancelamento da súmula;

b) a inconformidade da súmula com o caso concreto; 

c) a defasagem da súmula.

Tal dispositivo não fere, também, o princípio infraconstitucional da livre interpretação 
fundamentada do juiz (ao contrário da súmula vinculante), pois este não é obrigado a fundamentar sua 
decisão com as súmulas do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, e mesmo que 
assim o faça, não é compelido a negar seguimento à apelação: não olvide-se que é o próprio prolator 
da sentença que vai analisar a conformidade da mesma com as ditas súmulas.

Do mesmo modo, tal artigo não fere o princípio da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, 
inciso XXXV, da Constituição da República que, no máximo, é apenas mitigada, visto que a lide ou 
o interesse do demandante foi apreciado e continuará sendo, com a utilização de outros instrumentos 
recursais, como visto acima.

Diante do exposto, temos que a súmula impeditiva de apelação não viola nenhum princípio 
ou direito constitucional, sendo um instrumento apto a uniformizar julgados de primeiro grau em 
consonância com o entendimento dos citados órgãos de superposição, tendo efeitos e consequências 
mais brandas que institutos análogos, como a súmula vinculante.

Todavia, a sua inserção no ordenamento jurídico pátrio não logrou êxito em seu objetivo. Isto 
é, o legislador, com a cautela necessária para não ferir os princípios retroargumentados, não alcançou 
os objetivos de celeridade e descongestionamento colimados, principalmente no segundo grau de 
jurisdição, visto o aparato recursal disponível contra a decisão interlocutória que nega seguimento ao 
recurso com fulcro em súmulas impeditivas.

3. lEi 11. 277/06: a SEnTEnça

A Lei Federal nº 11.277/06 entrou em vigor, igualmente à retrocitada lei, no dia 9 (nove) de 
maio de 2006, acrescentando ao Código de Processo Civil o artigo 285-A com o seguinte conteúdo:

Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido 
proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a 
citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada.
§ 1°. Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, não manter a 
sentença e determinar o prosseguimento da ação.
§ 2°. Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para responder ao recurso.

Através desse dispositivo foi concedido ao juiz de primeiro grau o poder de proferir sentença 
com resolução de mérito pela improcedência do pedido do autor sem a necessidade de citação do réu, 
quando se tratar de matéria controvertida, unicamente de direito e já houver no mesmo juízo sentenças 
de total improcedência em casos idênticos. Tal sentença ficou conhecida como sentença-tipo ou sentença 
emprestada. Também é denominada, impropriamente, de sentença vinculante.
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Note-se que não se trata de sentença processual ou terminativa (sem resolução de mérito) que é 
proferida, dentre outros casos (artigo 267, CPC), na presença de pressupostos negativos de validade do 
processo ou na ausência de pressupostos positivos de existência ou validade do processo, ou condições 
da ação (art. 295 CPC). Trata-se de sentença definitiva (com resolução de mérito), com a rejeição do 
pedido do autor (art. 269, inciso I, CPC), prolatada antes da formação da relação processual trilateral 
(autor-juiz-réu), em matéria controvertida e unicamente de direito, reproduzindo o teor de uma sentença 
de improcedência já existente no juízo sobre uma questão idêntica.

Destarte, esta sentença, que apenas poderá versar sobre a improcedência do pedido, deverá 
conter os seguintes pressupostos:

a) proferida sobre matéria controvertida;

b) proferida sobre matéria unicamente de direito;

c) existir no mesmo juízo casos idênticos;

d) nestes casos idênticos existirem sentenças de total improcedência.

Exposto esses requisitos, alguns comentários se fazem necessários. Vejamos.

Primeiramente, como não ocorre a manifestação do réu, não há nenhuma impugnação 
(defesa processual ou de mérito) ao pedido postulado pelo autor. Sendo assim, não existe “matéria 
controvertida”, mas sim, “controvertível”, ou suscetível de controvérsia. mas o que acontece caso o 
réu, ao invés de impugnar o direito alegado, quiser reconhecer a procedência do pedido do autor ou 
transigir com ele? (art. 269 II, III CPC). Não poderá fazer, pois antes de sua manifestação, o Estado-Juiz 
negou o pedido do autor inaudita altera parte, cabendo ao demandado se pronunciar no processo apenas 
no momento das contrarrazões da apelação, se esta ocorrer e se não for negado seguimento a ela, de 
acordo com o artigo 518 do Código de Processo Civil, retroanalisado.

 Por segundo, como é cediço, não existe matéria “unicamente de direito”, mas sim, matérias 
preponderantemente de direito, onde a produção probatória fática é reduzida, mas não inexistente. 
mesmo quando a matéria versar sobre questões predominantemente de direito ela terá, ainda que 
minoritariamente, questões fáticas que a constituem e poderiam ser impugnadas pelo réu, discordando 
delas (defesa de mérito direta) ou alegando fatos novos extintivos, impeditivos ou modificativos do 
direito postulado pelo demandante (defesa de mérito indireta). Fatos estes que, embora a improcedência 
do pedido dada pelo juiz, não serão passíveis de produção probatória do réu, o que lhe poderá trazer 
grande prejuízo caso haja apelação, conforme veremos adiante.

 Por terceiro, os “casos idênticos” previstos pelo legislador devem ser entendidos como casos 
semelhantes, com partes distintas, para não confundir com a litispendência, e sempre levando em 
consideração que mesmo as ações análogas guardam peculiaridades que as individualizam e as tornam 
únicas. Casos idênticos, para efeitos de aplicação da sentença-tipo, deve ser interpretado como mesmo 
pedido e mesma causa de pedir, remota e próxima. Sobre a questão, ensina Luiz Guilherme da Costa 
Wagner Junior7:

7 WAGNER JuNIOR, Luiz Guilherme da Costa. Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Del Rey.  2008, p. 313.
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Por casos idênticos deveremos supor aqueles que tragam o mesmo pedido (objeto) 
fundados na mesma causa de pedir. E, nota-se, por oportuno, que será preciso, para 
configurar a aplicação do texto da lei, identidade, tanto na causa de pedir remota como 
na próxima, não bastando apenas uma delas.

 Destarte, é necessário que haja consonância fática (causa de pedir remota) e jurídica (causa 
de pedir próxima) entre a questão já decidida pelo juízo e a que está sub examine, exigindo-se, ainda, 
que seja o mesmo pedido mediato, isto é, o mesmo bem da vida, que se está pleiteando.

E por último, vale ressaltar que não existe um número determinado de sentenças de improcedência 
no mesmo juízo que podem ser reproduzidas para fundamentar a improcedência do pedido.  Isto é, 
o magistrado, além da coerência em saber quais casos são semelhantes, deve ter o bom senso para 
saber quantas sentenças análogas de improcedência devem existir no juízo para poder proferir uma 
decisão baseada no artigo 285-A do Código de Processo Civil. Assim, temos que não é “meia dúzia 
de sentenças” que autoriza o magistrado a abreviar o processo, e sim, um número considerável, tendo 
como quociente a reiteração da matéria postulada. Analisando a questão, o retrocitado autor explana8:

Alguns doutrinadores falam que existindo pelo menos dois casos idênticos (sob o 
entendimento de que mais que um caso já é situação apta a demonstrar a pluralidade) 
julgados naquele mesmo juízo já seria suficiente para atender ao comando legal e autorizar 
a aplicação do artigo 285-A.
Não concordamos com tal posicionamento. A nosso ver, o que se pretende é criar uma 
espécie de “jurisprudência” em primeira instância, ou seja, decisões reiteradas em número 
significativo suficiente para garantir a ideia de que determinado juízo já tem posição 
cristalizada quanto ao entendimento acerca daquela matéria.  

O dispositivo em tela, em seu parágrafo primeiro, permitiu o juízo de retratação do órgão 
monocrático que, recebendo a apelação poderá, em 5 (cinco) dias, não manter a sentença de 
improcedência, dando prosseguimento ao processo. Aliás, este e o disposto no artigo 296 do Código 
de Processo Civil são alguns dos poucos casos, no processo civil brasileiro, em que não se opera a 
preclusão judicial de imediato, admitindo a retratação do juiz.

 Pois bem, no dia 30 (trinta) de março de 2006, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3695, contra o dispositivo em 
comento. O relator da ADI é o ministro César Peluzo, o qual negou liminar postulada. Em parecer, o 
então Procurador-Geral da República, Antônio Fernando Souza, manifestou-se pela improcedência 
do pedido, ou seja, pela constitucionalidade da Lei nº 11.276/06.

Segundo Antonio Roberto Busato, então presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil, a lei em tela viola o princípio da isonomia, previsto no artigo 5º, caput e inciso I, da Constituição 
da República, por criar uma diferença na tutela jurisdicional do Estado que, para alguns, dependendo do 
juízo e do juiz, será abreviada, e para outros, embora com a mesma pretensão, será normal. Confira-se:

Ante a diversidade de juízes e varas, o diploma normativo permite que processos 
debatendo o mesmo tema, mas distribuídos a diferentes magistrados, tenham curso normal 
ou abreviado, conforme tenha sido proferida ou não sentença relativa ao mesmo assunto 
no juízo. Quebra, desse modo, o princípio da isonomia (ADI 3695; p. 4-5).

8 WAGNER JuNIOR, Luiz Guilherme da Costa. Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Del Rey.  2008, p. 312-313.
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Da mesma forma, a Ordem dos Advogados do Brasil defende que o dispositivo em comento 
viola o princípio da segurança jurídica, previsto no artigo 5º, caput, Constituição da República, pois, 
devido à ausência de publicidade integral de algumas sentenças, ressaltando a dos juízes substitutos, 
o demandante não saberá se existe ou não ações semelhantes já julgadas no mesmo juízo. 

Atenta, noutra vertente, contra o princípio da segurança jurídica, no que concerne ao procedimento 
judicial, posto que o processo será normal ou abreviado segundo sentença antes proferida, cuja 
publicidade para os jurisdicionados que não foram partes naquele feito não existe (ADI 3695; p. 5).

Segundo a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3625, o artigo 285-A, do Código de Processo 
Civil, também restringe o direito de ação, prescrito no artigo 5º, inciso xxxV, da Constituição da 
República, ao permitir a prolatação da sentença antes da formação dialética do processo. Conforme 
palavras de Paulo Medina, citando Ada Pelegrini Grinover, constantes no texto da ADI:

Ora, na medida em que se impede a instauração regular do processo, a pretexto de que a questão 
jurídica suscitada no pedido já recebeu do juízo solução contrária, o que se está estabelecendo, 
de forma iniludível, é uma desarrazoada restrição ao direito de ação, pela via oblíqua de um 
expediente que não permite o exame de aspectos peculiares que a causa, porventura, apresente 
e que, talvez, levassem o juiz a decidir noutro sentido (ADI 3695; p. 6).

Ademais, ao abreviar o processo, não permitindo ao autor o acesso a todos os meios concernentes 
a ele para melhor expor a sua pretensão, o artigo 285-A vem a conspurcar, também, o princípio do 
devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República.

Entretanto, o maior vício de inconstitucionalidade que macula a referida lei não está nos 
princípios retrocitados, mas sim, no princípio do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 
5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República, sob a ótica do réu. Em um primeiro momento, 
esta afirmação pode trazer certa perplexidade, se analisarmos que o réu, que nem chega a ser citado, 
nada sofre de prejuízo, visto que a sentença somente poderá versar sobre a improcedência do pedido 
do autor, levando à conclusão que sua ampla defesa e seu contraditório em nada são violados. Aliás, foi 
este um dos raciocínios do Procurador-Geral da República, quando se manifestou pela constitucionalidade 
do dispositivo em voga.

Note-se, todavia, que a violação ao contraditório e à ampla defesa do réu se dá no 
momento da apelação, posto que o demandado terá oportunidade de se manifestar no processo 
apenas no momento das contrarrazões daquela. Segundo o parágrafo segundo, do artigo  
285-A, do Código de Processo Civil, o réu será citado para responder ao recurso, momento em que não 
cabe mais produção probatória. Assim, apenas para o autor, com a petição inicial, foi dada oportunidade 
de expor dados cognitivos no processo. Toda a manifestação do réu foi cerceada como a contestação, 
exceção, reconvenção, ações declaratórias incidentais, impugnação ao valor da causa, denunciação da 
lide, chamamento ao processo, nomeação à autoria e, caso seja dado provimento à apelação, reformando 
a sentença, o tolhimento da ampla defesa e do contraditório do demandado é evidente. Por óbvio, se 
a sentença for mantida, o réu não terá nenhum prejuízo, salvo o de não poder reconhecer o pedido do 
autor ou transigir com ele, o que afasta salutares possibilidades autocompositivas.
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uma forma de evitar isso é afastando a interpretação literal do parágrafo segundo, do artigo 
285-A, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, nas hipóteses em que há a apelação do autor e 
inexistência de retratação por parte do juiz, este deve citar o réu para que apresente sua resposta (em 
sentido amplo), e não apenas as contrarrazões da apelação. Assim, pode o demandado levar ao processo 
todos os meios de prova admitidos e usar de todos os instrumentos disponíveis para resistir à pretensão 
do autor, ou se autocompor com o mesmo.

um segundo meio de resolver esse inconveniente seria o seguinte: caso for dado provimento à 
apelação, os autos descem para que o juiz monocrático cite a parte ré, continuando o processo normalmente, 
sem a aplicação, desta feita, da senteça-tipo. Equivaleria a entender que a decisão colegiada não reformou 
a sentença, mas identificou error in procedendo, baixando os autos para que a nulidade seja sanada.  Ou 
seja, embora o acórdão verse sobre error in judicando, não haverá a reforma da sentença.

4. conSiDEraçõES finaiS

A análise das leis federais 11.276/06 e 11.277/06 demonstra, de forma clara e evidente, o 
problema que enfrenta o legislador ao tentar efetivar o princípio da celeridade processual e concretizar 
o descongestionamento do Poder Judiciário, objetivos estes que nortearam todas as atuais reformas 
adjetivas, haja vista que outros direitos e princípios constitucionais podem ser lesionados.

É necessário diligência para saber até que ponto o sacrifício de outros princípios e direitos 
fundamentais do cidadão é necessário, adequado, proporcional e razoável em detrimento da celeridade 
e descongestionamento processual. Ou seja, à luz do princípio da proporcionalidade, os meios (reforma 
processual) devem ser estritamente necessários, adequados, proporcionais e razoáveis para se atingir o fim 
colimado (celeridade e descongestionamento), o que deve ser observado cuidadosamente pelo legislador.

No que toca à Lei nº 11.276/06, vimos que nenhum direito ou princípio constitucional foi 
violado; porém, em contrapartida, o escopo da celeridade e descongestionamento não foi alcançado 
(pelo menos pela súmula impeditiva), em virtude do aparato recursal disponível às partes. Ou seja, 
devido à cautela do legislador em não ferir outros direitos constitucionais, não se conseguiu, essa 
específica reforma, lograr êxito.

Quanto à Lei nº 11.277/06, apesar de violar direitos e princípios constitucionais, certamente ela 
não será declarada inconstitucional, devido à técnica hermenêutica utilizada pelo Supremo Tribunal 
Federal, de interpretação conforme a Constituição. Assim, embora maculada de vício material de 
inconstitucionalidade, a referida lei está em conformidade com outros princípios da nossa Constituição, 
como, justamente, a razoável duração do processo.

Mas não ser inconstitucional não significa que o artigo 285-A, do Código de Processo Civil, 
não fira violentamente outros princípios constitucionais, principalmente, como retroargumentado, o 
contraditório e a ampla defesa do réu que, como não existe formalmente no processo, não poderá optar 
por reconhecer o pedido do autor ou transigir com ele; e pior, a sua manifestação no processo será 
apenas nas contrarrazões da apelação, sem produção probatória, subindo-se os autos para o tribunal 
com um deletério cerceamento de sua defesa e de seu contraditório, caso seja dado provimento ao 
recurso do autor.
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Para evitar isso, o correto seria, diferentemente do que está disposto no parágrafo segundo, do 
artigo 285-A, do Código de Processo Civil (citar o réu para responder o recurso), em caso de apelação, 
o juiz ordenar a citação do réu para que este possa exercer todos os expedientes defensórios que a lei 
possibilita, visando evitar-lhe prejuízo caso seja dado provimento à apelação do autor. Outra saída 
ventilada no presente trabalho, seria a descida dos autos, caso fosse dado provimento à apelação, para 
que o réu fosse citado e pudesse exercer todos os mecanismos defensórios. Assim, o acórdão, embora 
com análise merital, para identificar a consonância da decisão com as súmulas do Superior Tribunal 
de Justiça e Supremo Tribunal Federal, não reformaria a sentença, o que equivaleria à identificação 
de nulidades em primeiro grau, descendo-se os autos para que os atos sejam refeitos.

Caso algumas dessas possibilidades não sejam realizadas, o artigo 285-A, que aparentemente 
traria benefícios ao demandado, poderá ser, para este, um instrumento de tolhimento de sua exposição 
de dados cognitivos no processo, prejudicando-o caso seja dado provimento à apelação do autor.
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DESafíoS para la EfEcTiva proTEcción DE loS DErEchoS 
EconómicoS, SocialES y culTuralES En El ESTaDo  

plurinacional DE bolivia 

VíCtor Bazán1

1. prEliminar

Básicamente, en este ensayo nos proponemos abordar tres eslabones temáticos:

En primer lugar, un espacio introductorio, donde se realizará una somera aproximación al 
proceso que diera vida a la Nueva Constitución Política del Estado boliviano (NCPE) y se relevarán 
ciertas particularidades que ésta presenta en materia de derechos fundamentales, con implicaciones 
en el ámbito de los derechos sociales y económicos y de los derechos culturales, todos los que – por  
razones de brevedad – agruparemos bajo la denominación genérica de derechos económicos, sociales 
y culturales (DESC). Enunciaremos además, algunos de los importantes retos que surgen del nuevo 
paisaje jurídico.

Por su parte, en el segundo tramo del trayecto propuesto nos ocuparemos brevemente de otros 
principios y reglas que coadyuvan a tipificar el marco jurídico y político en el que deben operar los 
DESC como derechos fundamentales, sin soslayar una referencia específica a determinados desafíos 
que aguardan al Tribunal Constitucional Plurinacional.

En tercer término, y tomando como materia prima las premisas normativas y los lineamientos 
contextuales descriptos en el tándem de apartados anteriores, daremos algunos pasos argumentales 
en dirección a la exigibilidad y la justiciabilidad de los DESC, la obligación estatal de proceder a 
garantizarlos progresivamente y sin retrogradar los avances obtenidos en ese campo, la compleja 
temática de la interrelación del derecho interno y el derecho internacional (sin omitir una reflexión 
acerca del control de convencionalidad), el relevante criterio interpretativo pro homine o pro persona, 
la vigencia de los derechos fundamentales en casos de declaración de estado de excepción, y las rutas 
de ingreso al sistema interamericano por vulneración de los DESC. 

1 Profesor Titular de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la universidad Católica de Cuyo. Fundador y actual Director del Instituto de Derecho Constitucional, 
Procesal Constitucional y Derechos Humanos de la misma Facultad. Profesor del Curso Intensivo de Posgrado de 
“Derecho Constitucional, Derecho Constitucional Procesal y Derechos Humanos”, de la Facultad de Derecho de la 
universidad de Buenos Aires (uBA). miembro por Argentina del Grupo Latinoamericano de Estudios en “Justicia 
Constitucional y Derechos Fundamentales”, del Centro de Derechos Humanos de la universidad de Chile y el Programa 
Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer (Sede Regional montevideo), que aglutina 
a expertos de once (11) países de Latinoamérica. Investigador Visitante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Miembro Titular de la Asociación Argentina de Derecho 
Constitucional. miembro Titular de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. miembro del Consejo Directivo 
de la Asociación Argentina de Derecho Internacional y paralelamente Director de la Sección “Derechos Humanos” 
de dicha Asociación. miembro Correspondiente del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho 
y Ciencias Sociales de Córdoba. miembro Individual de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional. 
miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho 
Procesal Constitucional. magistrado Presidente de la Cámara de Apelaciones de Paz Letrada de San Juan. Ha 
realizado diversas actividades académicas y dictado cursos y conferencias en universidades, otros Centros de Estudio 
y organismos públicos de Argentina, España, Francia, Grecia, Italia, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
EE.UU., Guatemala, México, Perú, Uruguay, Venezuela. Autor, coautor y coordinador de alrededor de setenta (70) 
libros y doscientos (200) artículos y notas en materias de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional 
y Derechos Humanos, publicados en Argentina y el extranjero.
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En este tercer segmento del trabajo no estarán ausentes diversas alusiones a la NCPE, a la Ley 
del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), a la jurisprudencia contenciosa y consultiva de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), al reservorio de observaciones generales 
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité de DESC) de la Organización 
de Naciones unidas (ONu) ni a otros instrumentos de naturaleza y valor de soft law2 en materia de 
derecho internacional de los derechos humanos. 

Finalmente, el epílogo vendrá de la mano de ciertas apreciaciones de conjunto que se unirán a 
algunas valoraciones conclusivas anticipadas en el nudo del trabajo.

2. la nuEva conSTiTución políTica DEl ESTaDo plurinacional DE bolivia, loS DErEchoS 
funDamEnTalES y algunoS rElEvanTES DESafíoS quE ofrEcE El acTual EScEnario JuríDico

El proceso constituyente que condujera al referéndum constitucional llevado a cabo el 25 de 
enero de 2009, aprobatorio de la NCPE 3, y que generó la abrogación de la Constitución Política del 
Estado de 1967 y sus reformas posteriores, ha sido bastante singular, efervescente, con marchas y 
contramarchas4 y hasta con ribetes trágicos con la pérdida de vidas humanas5.

A través de dicho proceso se fue moldeando el texto hoy vigente, con inicio en la primera 
Asamblea Constituyente instalada el 6 de agosto del 2006. Así, y con fuertes pujas e incontables 
negociaciones políticas, fueron deparándose diversas versiones del documento constitucional 
plasmadas sucesivamente en Chuquisaca, Oruro, Cochabamba, hasta llegar a la revisión por el 
Congreso de la República. 

Tanto la versión de Chuquisaca como la de Oruro prefiguraban la existencia de “derechos 
fundamentalísimos”, alineados en el continuo de artículos trazado entre los no 15 a 20. Sin embargo, 
aquella adjetivación de “fundamentalísimos” se evaporó en las etapas desarrolladas en Cochabamba 
y en el Congreso Nacional6. 

2 o’donnell divide a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en tres categorías: la primera, las dos 
grandes declaraciones de 1948; la segunda, los grandes tratados universales y regionales en la materia; y la tercera, 
los demás instrumentos sobre derechos humanos dedicados a derechos o principios específicos o los derechos de 
determinados sectores de la sociedad humana (o’donnell, Daniel, Derecho internacional de los derechos humanos. 
Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, Oficina Regional para América 
Latina y el Caribe del Alto Comisionado de las Naciones unidas para los Derechos Humanos, 2ª ed., Santiago de 
Chile, 2007, p. 55/56).

 En esta tercera categoría distingue numerosas subcategorías, identificando como las más relevantes a la subcategoría 
de tratados, por una parte, y a la subcategoría que agrupa los demás instrumentos que carecen de carácter contractual. 
Añade que estos últimos, que son numerosos, se conocen bajo diferentes denominaciones, entre ellas, “declaración, 
principios básicos, reglas mínimas, reglas, principios, directrices” – énfasis agregado – (ibíd., p. 56).  

3 Promulgada el 7 de febrero de 2009.
4 Al respecto, según una visión de dicho proceso y de la labor de la Asamblea Constituyente, se ha puntualizado: 

“La comparación entre todos los artículos en el trabajo de las 21 comisiones muestra claramente cómo el texto 
constitucional estuvo siempre aprisionado en una madeja caracterizada por la ambigüedad, el desconocimiento de 
la teoría constitucional, el desprecio por todo lo que significaron las reformas estatales en los últimos 25 años y la 
repetición infructuosa de un discurso por cambiarlo todo, como en el caso del mAS, o por preservarlo todo de una 
manera repetitiva, como en el caso de PODEmOS, encerrando a la Asamblea en una caja de resonancia donde cada 
quien buscaba escuchar lo que más convenía a sus intereses” (gamboa rocabado, Franco, “La Asamblea Constituyente 
en Bolivia. Evaluación de su funcionamiento, contradicciones y consecuencias”, en AA.VV., Reflexión Crítica a la 
Nueva Constitución Política del Estado, Fundación Konrad Adenauer, Oficina Bolivia, La Paz, 2009, p. 41).

5 Basta evocar los graves disturbios producidos en Sucre durante la aprobación de la nueva Constitución en el primer 
debate, hacia finales de noviembre de 2007.

6 El Prof. Farit rojas tudela, en una opinión que amablemente nos hiciera llegar, manifiesta: “La Constitución de Bolivia 
se elaboró en diferentes etapas. La primera versión fue aprobada en Chuquisaca y una segunda versión en Oruro. Luego 
se llevó a cabo un diálogo en Cochabamba y finalmente una revisión en el Congreso. En este sentido, se puede decir 
que existen dos versiones previas de la Constitución (la de Chuquisaca y la de Oruro). Estas versiones establecían que 
los derechos establecidos entre los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 20 se denominarían ‘Derechos fundamentalísimos’, 
tratando de recoger la idea de un conjunto de derechos relacionados a la vida y la dignidad del ser humano, haciendo 
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En el esquema vigente, dentro de la Primera Parte de la Constitución, el Título II se rotula 
“Derechos fundamentales y garantías” (antes se llamaba “Derechos fundamentalísimos, derechos 
fundamentales y garantías”), cuyo Capítulo Segundo se denomina “Derechos fundamentales” (mismo 
que anteriormente se identificaba como “Derechos fundamentalísimos”).

Dentro del marco de ese capítulo se incluyen, entre otros, diversos derechos que podrían 
perfilarse como económicos, sociales y culturales o con implicaciones socioeconómicas y culturales, y 
que no sería irrazonable reputar como “fundamentales por partida doble”, ya que – como vimos – esta 
categorización da nombre al Título II que contiene una variada gama de derechos y garantías, pero a 
su vez dentro de ella se dedica un capítulo específico a los “derechos fundamentales”, con lo cual, por 
esa vía, los comprendidos en éste tendrían una dosis duplicada de fundamentalidad.

Entre ellos podemos mencionar a los siguientes:
• el derecho al agua y a la alimentación, con la consecuente obligación del Estado de 

garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y 
suficiente para toda la población (art. 16); 

• el derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, 
gratuita, integral e intercultural, sin discriminación (art. 17);

• el derecho de todas las personas a la salud (art. 18);
• el derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y 

comunitaria (art. 19); y
• el derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, 

alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones (art. 20).

La metamorfosis que sufriera el texto constitucional hasta llegar a su modelo actual no ha sido 
precisamente inocua. Por el contrario, ha legado algunas repeticiones, incoherencias etc. 

En esa línea, y por citar sólo algunas muestras, nos ceñiremos a dos puntos:

• Si bien desapareció la adjetivación de “fundamentalísimos” tanto en el Título II como 
en el Capítulo Segundo de la Parte Primera, aparece tal categorización solitariamente en 
el art. 373.I, cuando se especifica que “el agua constituye un derecho fundamentalísimo 
para la vida” – bastardillas añadidas –. No queda claro si fue un descuido o se mantuvo 
así ex professo. Sea como fuera, tal calificación luce inarmónica respecto de la línea 
establecida en aquellos segmentos del texto que no contemplan tal denominación de 
“fundamentalísimos” y que por alguna razón fue eliminada del mismo; 

• y también se vislumbra alguna falta de consistencia lógica entre los arts. 37 y 77.I, que 
respectivamente, determinan que el derecho a la salud “se constituye en una función 
suprema y primera responsabilidad financiera” y que “la educación constituye una 
función suprema y primera responsabilidad financiera” – énfasis agregado –. Es decir, 
encontramos dos derechos: salud y educación, que coetáneamente son funciones supremas 
y ambas serían primeras responsabilidades financieras.

referencia a la vez a la noción de bienes primarios establecida por John rawls, mientras otras argumentaciones se 
referían a la teoría de la jerarquía de necesidades elaborada por maslow y por Max neff; asimismo, se mencionó en 
su momento a Amartya sen y martha nussbaum, que siguiendo a rawls diferencian entre derechos que establecen 
esta jerarquía de bienes primarios. 
“El artículo 196 parágrafo II de la Constitución de Bolivia establece como un criterio preferente de interpretación de 
la CPE la establecida por los constituyentes en sus actas y archivos, en consecuencia quedaría pendiente este tema 
de los derechos fundamentalísimos, pues si bien se eliminó esta diferencia en las negociaciones de Cochabamba y 
también en el Congreso de la República, sólo se cambió el nombre de fundamentalísimos a fundamentales, quedando 
doblemente fundamentales, si prestamos atención al nombre del Título II y al nombre del Capítulo Segundo del 
referido título. Algunos juristas como Albert noguera señalan que esta diferenciación supondría un criterio de 
interpretación por parte del Tribunal Constitucional”. 
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Fuera y más allá de ciertos puntos oscuros, inconsistencias y reiteraciones del texto constitucional, 
en adelante la tarea de los órganos7 e instituciones (y también en algunos casos los particulares8) deberá 
orientarse – entre muchas otras cuestiones – a:

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución. 

b) Procurar enfrentar acertadamente los fuertes y relevantes desafíos que impone el 
funcionamiento del Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, modelo diseñado 
normativamente por la Ley Fundamental. 

c) Hacer efectivo el concepto de la plurinacionalidad, que recorre transversalmente a todas las 
instituciones jurídicas, y que es definido en la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional9 – LTCP –, 
dentro del segmento de “Principios de la justicia constitucional”, como “la existencia de naciones y 
pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y bolivianas y 
bolivianos que en su conjunto constituyen el pueblo boliviano” (art. 3.1).

d) Respetar la no menos demandante exigencia del pluralismo jurídico, que deberá comenzar 
por la difícil tarea de descifrar a qué se alude cuando se utiliza tal expresión. Ello, sin perjuicio de 
los trazos conceptuales de la LTCP en su art. 3.2, que lo describe un tanto genéricamente como “la 
coexistencia de varios sistemas jurídicos en el marco del Estado Plurinacional”.

Vale la pena detenerse un instante en este tema, que consideramos de vital importancia. Al 
respecto, rodríguez veltzé señala que “por la novedad y la complejidad que conlleva asimilar el 
concepto del pluralismo jurídico, será necesario apoyar la comprensión del replanteamiento de los 
nuevos paradigmas del sistema jurídico: el “pluralismo jurídico”, que importa el reconocimiento 
de derechos diversos, específicamente de aquellos pueblos indígena, originario campesinos que lo 
preservan. El sistema jurídico vigente, tradicional o formal, tendrá que ser capaz de responder mejor 
a viejos y nuevos desafíos que se le presentarán al frente, con una perspectiva renovada. La tradición 
jurídica monista y positivista puede ser reacia a admitir con facilidad un orden que no tenga los mismos 
orígenes tradicionales”10. 

Luego advierte el autor citado que la NCPE “reconoce el pluralismo y la diversidad, pero debe 
transitarse del reconocimiento meramente literal o teórico a una valoración sobre el funcionamiento de 
cada uno de los sistemas de justicia. Será necesario establecer si todos son adecuados y sustentables 
para cada grupo social, si son eficientes para resolver sus conflictos pacíficamente, observando garantías 
y derechos universales”11. Añade que “también será útil indagar en qué medida muchas comunidades 
conviven con sistemas propios y formales o, en su caso, si procedieron a refuncionalizar elementos 
7 Nótese que tal terminología (órganos) reemplaza a la de los llamados Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a 

los que en la NCPE se añade el Órgano Electoral.
 Según una visión sotbre el tema, “se ha evitado la palabra poder porque parecería que el poder político es como una mala 

palabra” (dussel, Enrique, “La política de la liberación”, AA.VV., Pensando el mundo desde Bolivia. I Ciclo de seminarios 
internacionales, Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, La Paz, 2010, p. 245).

8 No es un dato menor que el art. 108, NCPE, estipule como deberes de las bolivianas y los bolivianos: “1. Conocer, 
cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; 2. Conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la 
Constitución; 3. Promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución (…)”.

9 Cabe recordar que la LTCP lleva el Nº 027 y fue promulgada por el Presidente Evo morales ayma en fecha 6 de 
julio de 2010. 

10 rodríguez veltzé, Eduardo, “El Órgano Judicial en la Nueva Constitución”, AA.VV., Reflexión Crítica a la Nueva 
Constitución Política del Estado, Fundación Konrad Adenauer, Oficina Bolivia, La Paz, 2009, p. 245.

11 Ídem.
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del derecho estatal, reinterpretando, apropiando su propia lógica y funcionalidad (ej.: los famosos 
‘apoderados’, las ‘actas’ rituales procesales, etc.). Esto refleja pluralismo o interlegalidad. Vale la pena 
también preguntarse cómo se entienden las garantías del debido proceso en las comunidades, si existe 
la ‘cosa juzgada’ y cómo se aplica”12.

e) Llevar a la práctica las cuantitativa y cualitativamente nutridas y exigentes pautas que la 
NCPE contiene en el área de los derechos fundamentales.

f) En línea convergente, serán determinantes las decisiones que adopte el futuro Tribunal 
Constitucional Plurinacional que recepta competencias clave en materia de control de constitucionalidad y 
protección de los derechos y garantías constitucionales (art. 196.I de la NCPE), y como intérprete supremo 
de la Constitución (art. 4.III de la LTCP13) y de los derechos y deberes constitucionales de conformidad 
con los tratados internacionales sobre derechos humanos. A lo que debe añadirse, entre otras funciones, la 
de revisión de las acciones de Libertad (antes habeas corpus), de Amparo Constitucional, de Protección 
de Privacidad (ex hábeas data14), Popular y de Cumplimiento (art. 202.6 de la NCPE).

Paralelamente, no menos complejo y vital será el desarrollo de su faena como órgano de 
resolución de los conflictos competenciales entre: i) los órganos del poder Público; ii) el gobierno 
plurinacional, las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, y entre éstas; y iii) la justicia 
indígena originaria campesina y la justicia ordinaria y agroambiental15, cuestión esta última de máxima 
sensibilidad (art. 202, respectivamente incs. 2, 3 y 11 de la NCPE).

3. oTroS principioS y DiSpoSicionES quE caracTErizan El EScEnario conSTiTucional 
En El quE DEbEn opErar loS DErEchoS funDamEnTalES

Paralelamente a los principios y reglas enunciados en el apartado anterior, para iluminar el 
examen de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), es además preciso tener en cuenta 
otros postulados de relevancia jurídica y axiológica que surgen de la NCPE y de la LTCP.

3.1 prEámbulo

Corresponde partir del propio Preámbulo, en cuyo párrafo tercero se lee: “un Estado basado 
en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, 
solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine 
la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural 
de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, 
salud y vivienda para todos” – bastardillas añadidas –. 
12 Ídem.
13 No puede omitirse indicar que aunque tal norma destaque la labor del Tribunal Constitucional Plurinacional como 

guardián de la Constitución Política del Estado y en tanto tal, intérprete supremo de la Ley Fundamental, ello debe 
entenderse “sin perjuicio de la facultad interpretativa que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional como órgano 
depositario de la soberanía popular” (art. 4.III, LTCP).

14 Es posible compulsar algunas reflexiones sobre el hábeas data en el anterior escenario constitucional de Bolivia, 
en bazán, Víctor, “El hábeas data en la reforma constitucional boliviana”, AA.VV., Análisis de la reforma a la 
Constitución Boliviana, Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, Edit. El País, Santa Cruz de la Sierra, 
2002, p. 59/107.

15 En esta última materia, el Tribunal Agroambiental (anteriormente Tribunal Agrario) recepta, esencialmente, 
competencia para resolver en temas de tierras y recursos naturales.
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Tal segmento de la parte preambular deja al descubierto mucho más que palabras. Se trata de 
un firme compromiso jurídico y axiológico por satisfacer las coordenadas básicas de sustentación de 
un mínimo de vida digna: acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. 

3.2 moDElo DE ESTaDo y principioS, valorES, finES y funcionES ESEncialES DE ÉSTE 

En estrecha conexión con lo anterior, en el marco de la articulación del modelo de Estado, 
el citado art. 1 de la NCPE se presenta como una premisa fundamental al determinar que Bolivia se 
constituye en un Estado unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario.

 No menos significativa, ya en el contexto de los principios y valores del Estado, es el art. 8.II que 
determina que aquél “se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, 
reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, 
equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución 
y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien” – cursivas agregadas –.

 Convergentemente, al delinear los fines y funciones esenciales del Estado, el art. 9 de la NCPE 
en sus numerales 1 y 5 – entre otros –, proclama respectivamente los de “constituir una sociedad justa 
y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia 
social, para consolidar las identidades plurinacionales” y “garantizar el acceso de las personas a la 
educación, a la salud y al trabajo” – énfasis nuestro –.

3.3 DErEchoS SocialES y EconómicoS 

A) Siempre en la Primera Parte y específicamente dentro del nombrado Título II (“Derechos 
fundamentales y garantías”), en el Capítulo Quinto: “Derechos sociales y económicos”, se suceden 
numerosas secciones relativas a tales derechos: al medio ambiente (arts. 33 y 34); a la salud y a la seguridad 
social (arts. 35 a 45); al trabajo y al empleo (arts. 46 a 55); a la propiedad (arts. 56 y 57); de la niñez, la 
adolescencia y la juventud (arts. 58 a 61); de las familias (arts. 62 a 66); de las personas adultas mayores 
(arts. 67 a 69); de las personas con discapacidad (arts. 70 a 72); de las personas privadas de libertad 
(arts. 73 y 74), y de las usuarias y los usuarios y de las consumidoras y los consumidores (arts. 75 y 76).

B) La importancia de éstos, otros DESC y demás derechos con implicaciones socioeconómicas, no 
ha pasado inadvertida para el Comité de DESC de la ONu. Dicho Comité es el órgano de supervisión del 
cumplimiento de las obligaciones estatales asumidas a la luz del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC), al que Bolivia adhirió el 12 de agosto de 1982. El Pacto no instituyó un 
nuevo ente específico de control, sino que asignó al Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU 
el examen de los informes periódicos de los Estados Partes y que, frente a las dificultades para aplicar los 
mecanismos de vigilancia del cumplimiento de los compromisos emergentes del Pacto por aquéllos, el 
ECOSOC procedió a crear el Comité por medio de la Resolución N° 1.985/17, de 28 de mayo de 1985. 
Para captar la trascendencia del paso que al efecto se dio, craven advierte que el desarrollo del PIDESC 
como un efectivo tratado sobre derechos humanos se inició esencialmente con la creación del nombrado 
Comité16, lo que – según adelantábamos – ocurrió en 1985, aunque sólo se reunió por primera vez en 1987. 

De un telegráfico repaso, surge que la nómina de procedimientos o vías de supervisión de los 
DESC que involucra al Comité y al ECOSOC (aquél como órgano subsidiario de éste), se destacan:  

16 CRAVEN, matthew, The Internacional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Clarendon Paperbacks, 
Oxford, 1998, p. 352.
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i) la presentación de “informes periódicos” por los Estados, que generan las “observaciones finales” del 
Comité a tales informes estatales y los procedimientos relativos a las medidas de seguimiento de éstos; 
y ii) las “observaciones generales” del Comité. 

Precisamente las “observaciones generales”, que aquí concitarán nuestra atención, se enmarcan 
en el ámbito del poder de recomendación general del Comité, constituyen un medio decisivo para la 
generación de un acervo de precedentes y brindan a los miembros de tal órgano un método para llegar a 
un acuerdo consensuado acerca de la interpretación de las normas del PIDESC. Paralelamente, resultan 
relevantes como pautas a tomar en cuenta en las tareas hermenéuticas y aplicativas de las normas de aquél 
en el orden interno por parte de los órganos competentes, en razón de que provienen del ente internacional 
que, mediante tales observaciones generales, plasma una interpretación autorizada del Pacto17.  

Debe acotarse que uno de los puntos débiles del sistema de protección de DESC en el plano universal 
radicaba en la imposibilidad de presentar denuncias individuales al Comité. Ello ha tenido comienzo de solución 
con la adopción el 10 de diciembre de 2008 en Nueva York del Protocolo Adicional al PIDESC, durante la 63ª 
reunión de la Asamblea General de la ONu18. El Protocolo fue firmado por 35 Estados (entre ellos Bolivia, en 
fecha 12 de febrero de 2010), aunque sólo tres de ellos lo han ratificado (en secuencia cronológica: Ecuador, 
Mongolia y España), con lo cual, aún19 no se encuentra en vigor. Entrará en vigencia tres meses después de 
la fecha de depósito del décimo instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General de la ONU. 

Retomando el núcleo de la cuestión que pretendemos desarrollar aquí, tal como anticipábamos, 
el Comité también se ha ocupado de tratar varios de aquellos derechos (DESC o con connotaciones 
sociales y económicas), que se despliegan generosamente en el texto de la NCPE, por medio de las 
“observaciones generales” que elabora. Así, se aprecia por ejemplo el tratamiento de las siguientes 
cuestiones, que agruparemos por conexión temática y no en orden cronológico:

– Observación General (O.G.) Nº 14, sobre “El derecho al disfrute del más alto nivel 
posible de salud”20 (art. 12 del PIDESC), aprobada durante el 22º período de sesiones 
del Comité (2000)21; O.G. Nº 5, sobre “Las personas con discapacidad”22, aprobada 
durante el 11º período de sesiones (1994)23; 

17 Cabe tener presente que, por ejemplo, la Corte IDH cita en sus fallos a las observaciones generales del Comité de 
DESC de la ONu.

18 Ello, por medio de la Resolución A/RES/63/117.
19 A la fecha de elaboración del presente trabajo: último trimestre de 2010.
20 Figura en el documento E/C.12/2000/4.
21 En el párrafo 1, dicha O.G. establece: “La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio 

de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le 
permita vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos 
complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud, la aplicación de los programas de salud 
elaborados por la Organización mundial de la Salud (OmS) o la adopción de instrumentos jurídicos concretos. 
Además, el derecho a la salud abarca determinados componentes aplicables en virtud de la ley”.

22 Figura en el documento E/1995/22.
23 En el párrafo 6 se resalta la gran importancia de la cuestión de la “discapacidad”, al sostener que el hecho de que 

en el PIDESC “no haya una disposición explícita que trate de la discapacidad se puede atribuir al desconocimiento 
de la importancia que tiene el ocuparse explícitamente de esta cuestión, en vez de hacerlo por inferencia, cuando 
se redactó el Pacto hace más de 25 años. Los instrumentos internacionales de derechos humanos más recientes, en 
cambio, tratan específicamente de esta cuestión. Entre estos últimos instrumentos figura la Convención sobre los 
Derechos del Niño (art. 23); la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (párrafo 4 del artículo 18); y 
el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (art. 18). O sea que en la actualidad está ampliamente aceptado que los derechos humanos de 
las personas con discapacidad tienen que ser protegidos y promovidos mediante programas, normas y leyes generales, 
así como programas, normas y leyes de finalidad especial”.
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– O.G. nº 15, sobre “El derecho al agua”24 (arts. 11 y 12 del PIDESC), aprobada durante 
el 29º período de sesiones (2002)25; O.G. nº 12, sobre “El derecho a una alimentación 
adecuada”26 (art. 11 del PIDESC), aprobada durante el 20º período de sesiones (1999)27;

– O.G. n° 4, sobre “El derecho a una vivienda adecuada”28 (párrafo 1 del art. 11 del 
PIDESC), aprobada durante el Sexto período de sesiones (1991)29; O.G. n° 7, sobre 
“El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto): los desalojos 
forzosos”30, aprobada durante el 16º período de sesiones (1997)31;

– O.G. n° 18, sobre “El derecho al trabajo”32 (art. 6 del PIDESC), aprobada el 24 de 
noviembre de 2005 durante el 35º período de sesiones33;

24 Figura en el documento E/C.12/2002/11.
25 En el párrafo 1, expresa: “El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la 

salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización 
de otros derechos humanos. El Comité ha constatad o constantemente una denegación muy generalizada del derecho 
al agua, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. (…)”.

26 Figura en el documento E/C.12/1999/5.
27 Su párrafo 1 manifiesta: “El derecho a una alimentación adecuada está reconocido en diversos instrumentos de 

derecho internacional. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales trata el derecho a 
una alimentación adecuada más extensamente que cualquier otro instrumento internacional. (…) El derecho a una 
alimentación adecuada es de importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos. Ese derecho se aplica 
a todas las personas; (…)”.

28 Figura en el documento E/1992/23.
29  En su párrafo 1 puntualiza que “…el derecho humano a una vivienda adecuada tiene una importancia fundamental 

para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales”. En el párrafo 4° añade: “A pesar de que la 
comunidad internacional ha reafirmado con frecuencia la importancia del pleno respeto del derecho a una vivienda 
adecuada, sigue existiendo un abismo preocupante entre las normas fijadas en el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto 
y la situación reinante en muchas regiones del mundo. Aunque esos problemas suelen ser especialmente graves en 
algunos países en desarrollo que enfrentan limitaciones graves de recursos y de otra índole, el Comité observa que 
existen también considerables problemas de falta de vivienda y de viviendas inadecuadas en algunas de las sociedades 
más desarrolladas económicamente. (…)”.

30 Figura en el documento E/1998/22, anexo IV.
31 En el párrafo 3, in fine, advierte el Comité que “…el término ‘desalojos forzosos’ se define como el hecho de hacer salir 

a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin 
ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos. Sin embargo, la prohibición 
de los desalojos forzosos no se aplica a los desalojos forzosos efectuados legalmente y de acuerdo con las disposiciones de 
los pactos internacionales de derechos humanos”. Agrega en el párrafo 4 que “…dadas la interrelación y la interdependencia 
que existen entre todos los derechos humanos, los desalojos forzosos violan frecuentemente otros derechos humanos. Así 
pues, además de infringir claramente los derechos consagrados en el Pacto, la práctica de los desalojos forzosos también 
puede dar lugar a violaciones de derechos civiles y políticos, tales como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad 
personal, el derecho a la no injerencia en la vida privada, la familia y el hogar, y el derecho a disfrutar en paz de los bienes 
propios”. Asimismo, en el párrafo 5, precisa: “Aunque la práctica ante los desalojos forzosos parece darse principalmente en 
zonas urbanas densamente pobladas, también se produce en relación con traslados forzados de población, desplazamientos 
internos, reasentamientos forzados en caso de conflicto armado, éxodos en masa y movimientos de refugiados. En todas 
estas circunstancias puede haber una violación del derecho a una vivienda adecuada y a la protección contra el desalojo 
forzoso a causa de una serie de actos u omisiones atribuibles a los Estados Partes. (…)”.

32 E/C.12/GC/18.
33 En el párrafo 1 se establece lo siguiente: “El derecho al trabajo es un derecho fundamental, reconocido en diversos 

instrumentos de derecho internacional. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a 
través de su artículo 6, trata este derecho más extensamente que cualquier otro instrumento. El derecho al trabajo es 
esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad 
humana. Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. El derecho al trabajo sirve, al mismo 
tiempo, a la supervivencia del individuo y de su familia y contribuye también, en tanto que el trabajo es libremente 
escogido o aceptado, a su plena realización y a su reconocimiento en el seno de la comunidad”.
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– O.G. n° 6, sobre “Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas 
mayores”34, aprobada durante el 13º período de sesiones (1995)35; O.G. n° 19, sobre “El 
derecho a la seguridad social”36 (art. 9 del PIDESC), aprobada el 23 de noviembre de 
2007 durante el 39º período de sesiones37;

– O.G. n° 13, sobre “El derecho a la educación”38 (art. 13 del PIDESC), aprobada durante el 
21º período de sesiones (1999)39; O.G. n° 11, sobre “Planes de acción para la enseñanza 
primaria”40 (art. 14 del PIDESC)41, aprobada durante el 20º período de sesiones (1999)42; 
O.G. n° 21, sobre “Derecho de toda persona a participar en la vida cultural”43 (art. 15, 
párrafo 1 ‘a’, del PIDESC)44, aprobada durante el 43º período de sesiones (2009); O.G. 

34 Figura en el documento E/1996/22.
35 En el párrafo 10 se determina que el PIDESC “no contiene ninguna referencia explícita a los derechos de las personas de edad, 

excepto en el artículo 9, (…). Sin embargo, teniendo presente que las disposiciones del Pacto se aplican plenamente a todos 
los miembros de la sociedad, es evidente que las personas de edad tienen derecho a gozar de todos los derechos reconocidos 
en el Pacto. Este criterio se recoge plenamente en el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento. 
Además, en la medida en que el respeto de los derechos de las personas de edad exige la adopción de medidas especiales, 
el Pacto pide a los Estados Partes que procedan en ese sentido al máximo de sus recursos disponibles”.

36 E/C.12/GC/19.
37 En el párrafo 1 se señala que “…el derecho a la seguridad social es de importancia fundamental para garantizar a 

todas las personas su dignidad humana cuando hacen frente a circunstancias que les privan de su capacidad para 
ejercer plenamente los derechos reconocidos en el Pacto”. En cuanto al espectro de cobertura de tal derecho, indica en 
el párrafo 2 que “…incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin 
discriminación, con el fin de obtener protección, en particular contra: a) la falta de ingresos procedentes del trabajo 
debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; b) gastos excesivos de 
atención de salud; c) apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo”. A su tiempo, 
el párrafo 3 acota: “La seguridad social, debido a su carácter redistributivo, desempeña un papel importante para 
reducir y mitigar la pobreza, prevenir la exclusión social y promover la inclusión social”.

38 Figura en el documento E/C.12/1999/10.
39 El Comité expresa en el párrafo 1 de la O.G. en análisis: “La educación es un derecho humano intrínseco y un medio 

indispensable de realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación 
es el principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y 
participar plenamente en sus comunidades. La educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, 
la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de los 
derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico (…)”.

40  Figura en el documento E/C.12/1999/4.
41 En su párrafo 2 se advierte que el derecho a la educación “…se ha clasificado de distinta manera como derecho 

económico, derecho social y derecho cultural. Es, todos esos derechos al mismo tiempo. También, de muchas 
formas, es un derecho civil y un derecho político, ya que se sitúa en el centro de la realización plena y eficaz de esos 
derechos. A este respecto, el derecho a la educación es el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos 
los derechos humanos”.

42 El Comité asevera en el párrafo 2 de la O.G. n° 13, que ésta y la O.G. n° 11 son complementarias y deben examinarse 
conjuntamente.

43 E/C.12/GC/21/Rev.1.
44 En su párrafo 2 se puntualiza que el derecho de toda persona a participar en la vida cultural se encuentra íntimamente 

relacionado con los otros derechos culturales consagrados en el art. 15 del PIDESC, como el derecho a gozar de los 
beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; el derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de 
los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas 
de que sea autora; y el derecho a la indispensable libertad para la investigación científica y la actividad creadora. 

Añade el Comité que el derecho de toda persona a participar en la vida cultural está también intrínsecamente 
vinculado al derecho a la educación, por medio de la cual los individuos y las comunidades transmiten sus valores, 
religión, costumbres, lenguas y otras referencias culturales, y que contribuye a propiciar un ambiente de comprensión 
mutua y respeto de los valores culturales. Señala además, que aquel derecho es también interdependiente de otros 
derechos enunciados en el Pacto, como el derecho de todos los pueblos a la libre determinación y el derecho a un 
nivel de vida adecuado.
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n° 17, sobre “Derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses 
morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 
literarias o artísticas de que sea autor(a)”45 (apartado ‘c’ del párrafo 1 del art. 15 del 
PIDESC), aprobada durante el 35º período de sesiones (2005)46; y

– O.G. n° 20, sobre “La no discriminación y los derechos económicos, sociales y 
culturales”47 (art. 2, párrafo 2, del PIDESC)48, aprobada durante el 42º período de sesiones 
(2009); O.G. n° 16, sobre “La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de 
los derechos económicos, sociales y culturales”49 (art. 3 del PIDESC), aprobada durante 
el 34º período de sesiones (2005)50.

 
C) A simple título informativo, y para enlazar las presentes consideraciones con otras que se 

desarrollarán en el subapartado siguiente, se observa que en los arts. 30 y 31 de la NCPE se despliegan 
los derechos de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, entre los cuales y a modo 
ejemplificativo se garantizan los derechos a una educación intracultural, intercultural y plurilingüe 
en todo el sistema educativo (art. 30.II.12), y al sistema de salud universal y gratuito que respete su 
cosmovisión y prácticas tradicionales (art. 30.II.13). Por su parte, en el art. 30.III se establece que 
“el Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos” consagrados en la Constitución y la ley.

Finalmente, el art. 32 especifica que “el pueblo afroboliviano goza, en todo lo que corresponda, 
de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la Constitución para las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos” – remarcado añadido –.

45 E/C.12/GC/17.
46 Su párrafo 1 reza: “El derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales 

que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora es un derecho 
humano, que deriva de la dignidad y la valía inherentes a toda persona. Este hecho distingue el derecho consagrado 
en el apartado c) del párrafo 1 del artículo 15 [del PIDESC] y otros derechos humanos de la mayoría de los derechos 
legales reconocidos en los sistemas de propiedad intelectual. Los primeros son derechos fundamentales, inalienables y 
universales del individuo y, en ciertas circunstancias, de grupos de individuos y de comunidades. Los derechos humanos 
son fundamentales porque son inherentes a la persona humana como tal, mientras que los derechos de propiedad 
intelectual son ante todo medios que utilizan los Estados para estimular la inventiva y la creatividad, alentar la difusión 
de producciones creativas e innovadoras, así como el desarrollo de las identidades culturales, y preservar la integridad 
de las producciones científicas, literarias y artísticas para beneficio de la sociedad en su conjunto”.

47 E/C.12/GC/20.
48 El Comité considera que la discriminación dificulta el ejercicio de los DESC de una parte considerable de la población 

mundial. Indica al respecto que “el crecimiento económico no ha conducido por sí mismo a un desarrollo sostenible 
y hay personas y grupos de personas que siguen enfrentando desigualdades socioeconómicas, a menudo como 
consecuencia de arraigados patrones históricos y de formas contemporáneas de discriminación” (párrafo 1).

Ya en el párrafo 2 afirma: “La no discriminación y la igualdad son componentes fundamentales de las 
normas internacionales de derechos humanos y son esenciales a los efectos del goce y el ejercicio de los derechos 
económicos, sociales y culturales”.

49 E/C.12/2005/4.
50 El Comité precisa en el párrafo 7: “El disfrute de los derechos humanos sobre la base de la igualdad entre hombres 

y mujeres debe entenderse en sentido lato. Las garantías de no discriminación e igualdad en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos prevén la igualdad tanto de facto como de jure. La igualdad de jure (o formal) 
y de facto (o sustantiva) son conceptos diferentes pero conectados entre sí. La igualdad formal presupone que se 
logra la igualdad si las normas jurídicas o de otra naturaleza tratan a hombres y mujeres de una manera neutra. Por 
su parte, la igualdad sustantiva se ocupa de los efectos de las normas jurídicas y otras y de la práctica y trata de 
conseguir no que mantengan, sino que alivien la situación desfavorable de suyo que sufren ciertos grupos”
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3.4 culTuraS y DErEchoS culTuralES

A) En el Capítulo Sexto del Título II (siempre de la Parte Primera), se desgranan numerosas 
disposiciones relativas a la Educación (arts. 77 a 90); a la Educación superior (arts. 91 a 97); a las 
Culturas (arts. 98 a 102); a Ciencia, Tecnología e Investigación (art. 103); a Deporte y Recreación 
(arts. 104 y 105), y a Comunicación social (arts. 106 y 107).

B) Ante la gran relevancia que los derechos culturales adquieren en un modelo de Estado como 
el prefigurado constitucionalmente en Bolivia, nos ha parecido importante enhebrar aquí al menos 
sucintas apreciaciones al respecto. Veamos:

a) La plurinacionalidad provoca diversos retos, entre ellos, concretar el diálogo intracultural, 
intercultural y plurilingüe al que refiere el art. 9.2 de la NCPE, dentro de la reafirmación y la 
consolidación de la unidad del país, preservando la diversidad plurinacional como patrimonio histórico 
y humano (art. 9.3, ibíd.).

Al respecto, es interesante el enfoque que propone rojas tudela, en punto a que el carácter 
plurinacional debe llevar a concebir los derechos fundamentales de dos maneras: intraculturalmente, 
es decir, al interior de cada cultura, siendo la occidental tan valiosa como las otras culturas, e 
interculturalmente, es decir, en un proceso de transcrítica, de aprendizaje común de los derechos y sus 
interpretaciones, a partir del diálogo entre culturas (conforme a lo establecido en los arts. 1, 9 y 30)51. 

b) Acerca de los derechos culturales vale traer a colación la advertencia que formula symonIdes 
en torno a que si bien aquéllos suelen calificarse de “categoría subdesarrollada” de derechos humanos, 
entendiendo por tal expresión que, en comparación con otras categorías de derechos humanos – civiles, 
políticos, económicos y sociales – son los menos desarrollados en cuanto a su alcance, contenido jurídico y 
posibilidad de hacerlos respetar, aquel autor considera que lo que en realidad necesitan es mayor elucidación, 
clasificación y fortalecimiento y, a su criterio, el problema se vincula más bien a la circunstancia de 
que son descuidados o subestimados y tratados como “parientes pobres” de otros derechos humanos52. 

En tal sentido, eIde ha señalado que aunque la expresión “económicos, sociales y culturales” 
se utiliza ampliamente, la mayoría de las veces el interés parece limitarse a los derechos económicos 
y sociales53. Asimismo, ha expresado que “Cultura” es un concepto excesivamente trabajado pero con 
poca precisión semántica54. 

51 rojas tudela, Farit, en un trabajo de consultoría sobre revisión técnica del “Anteproyecto de Ley del Tribunal 
Constitucional Plurinacional”, CONCED - GTZ, La Paz, sin fecha de publicación (corresponde a la p. 2 del trabajo 
en soporte informático).

52 Symonides, Janusz, “Derechos culturales: una categoría descuidada de derechos humanos”, Fuente: www.unesco.
org/issj/rics158/symonidesspa.html.

53 eIde, Asbjørn, “Cultural rights as individual rights”, en eIde, Asbjørn, Krause, Catarina y rosas, Allan (eds.), 
Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook, martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/Londres, 1995; 
cit. por symonIdes, Janusz, ídem.

54 eIde, Asbjørn, “Cultural rights as individual rights”, en eIde, Asbjørn, Krause, Catarina y rosas, Allan (eds.), 
Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook, 2nd Edition, Kluwer Law International, The Netherlands, 2001, 
p. 289/301. La traducción nos corresponde. En el original dice respecto de la Cultura que es “an overworked concept 
with little semantic precision”.
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c) Con todo, pueden enunciarse algunos instrumentos internacionales que enfocan directamente 
la temática de la cultura y los derechos culturales y que pueden servir como puntos de partida para la 
interpretación y la aplicación práctica de éstos. 

En este escueto señalamiento dejaremos de lado lo dispuesto en el ámbito universal, por ejemplo, 
por la Declaración universal de Derechos Humanos, el PIDESC, y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (PIDCP); y, en el marco regional, por el Protocolo de San Salvador, Adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en materia de DESC55, aunque en 
otros segmentos del ensayo intercalaremos diversas alusiones a principios y normas propios de esos 
documentos transnacionales pertenecientes a los contextos universal y americano.

Con esas prevenciones, cabe mencionar en el nivel de soft law a la Declaración universal de la 
Organización de las Naciones unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (uNESCO) sobre la 
Diversidad Cultural56, aprobada por la Conferencia General el 2 de noviembre de 2001; a la “Declaración 
de Friburgo sobre derechos culturales”57 y a la “Declaración de las Naciones unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas”, aprobada por Resolución de la Asamblea General el 13 de septiembre de 200758. 

Ya en el espacio del derecho internacional convencional, por consiguiente de naturaleza 
jurídicamente vinculante, es útil referir al Convenio nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, adoptado en la 76ª Conferencia Internacional del Trabajo (Ginebra, 27 de junio de 1989)59.

d) Para cerrar este acercamiento meramente enunciativo, relevaremos a continuación una 
relativamente reciente O.G. del Comité de DESC y una también cercana en el tiempo sentencia de la 
Corte IDH en torno al tema que abordamos. Ambas fuentes pueden aportar insumos para la elaboración 
de estándares valorativos por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional cuando deba resolver los 
seguramente abundantes conflictos interpretativos en la materia.

 
55 Del cual Bolivia es parte, habiendo depositado el instrumento de ratificación el 5 de octubre de 2006.
56 En el prefacio de tal Declaración se reafirma que “la cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, 
además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones 
y las creencias”. 

Tal definición se conforma a las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales 
(MONDIACULT, México, 1982), de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo (Nuestra Diversidad Creativa, 
1995) y de la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo (Estocolmo, 1998).

57 La uNESCO encomendó a la universidad de Friburgo la labor de inventariar los derechos culturales, como 
consecuencia de lo cual – y luego del trabajo de expertos de diversos países del mundo –, se generó la Declaración 
de Friburgo citada en el texto, en cuyo art. 2 se proporcionan las siguientes definiciones:

“a. El término ‘cultura’ abarca los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las 
artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su 
humanidad y los significados que da a su existencia y a su desarrollo;

”b. La expresión ‘identidad cultural’ debe entenderse como el conjunto de referencias culturales por el cual 
una persona, individual o colectivamente, se define, se constituye, comunica y entiende ser reconocida en su dignidad;

”c. Por ‘comunidad cultural’ se entiende un grupo de personas que comparten las referencias constitutivas 
de una identidad cultural común, que desean preservar y desarrollar”.

58 En la 107ª sesión plenaria, sin remisión previa a una Comisión Principal (A/61/L.67 y Add.1). Fue aprobada por 
Bolivia en 2007.

59 Dicho instrumento de la OIT entró en vigor el 6 de septiembre de 1991 y revisa normas anteriores, esencialmente 
el Convenio n° 107 de 1957 (que aún está en vigencia para algunos países). El Convenio n° 169 fue ratificado por 
Bolivia el 11 de diciembre de 1991.
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En primer lugar, retomaremos la citada la O.G. n° 21 del Comité de DESC de la ONu, en cuyo 
párrafo 1 puede leerse: “Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos y, 
al igual que los demás, son universales, indivisibles e interdependientes. Su promoción y respeto cabales 
son esenciales para mantener la dignidad humana y para la interacción social positiva de individuos y 
comunidades en un mundo caracterizado por la diversidad y la pluralidad cultural” –énfasis agregado –.

Entre otros puntos, en su párrafo 3 ha puesto de resalto los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas a sus instituciones culturales, tierras ancestrales, recursos naturales y conocimientos 
tradicionales, en función de la citada Declaración de las Naciones unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, en particular los arts. 5, 8, 10 a 13 y ss., y el igualmente nombrado Convenio nº 169 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), principalmente los arts. 2, 5, 7, 8, 13 a 15 y ss. 

Asimismo, en su párrafo 7 ha enfatizado que “la decisión de una persona de ejercer o no el derecho 
de participar en la vida cultural individualmente o en asociación con otras es una elección cultural y, por 
tanto, debe ser reconocida, respetada y protegida en pie de igualdad. Ello reviste particular importancia 
para los pueblos indígenas, que tienen derecho, colectiva o individualmente, al disfrute pleno de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones unidas, la 
Declaración universal de Derechos Humanos, las normas internacionales de derechos humanos y la 
Declaración de las Naciones unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

Por su parte, en el párrafo 36 ha indicado – inter alia – que “los Estados Partes deben adoptar 
medidas para garantizar que el ejercicio del derecho a participar en la vida cultural tenga debidamente en 
cuenta los valores de la vida cultural, que pueden ser de carácter sólidamente comunitario o que sólo pueden 
ser expresados y ejercidos como comunidad por los pueblos indígenas. La fuerte dimensión colectiva de la 
vida cultural de los pueblos indígenas es indispensable para su existencia, bienestar y desarrollo integral, 
y comprende el derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o 
de otra forma utilizado o adquirido. Hay que respetar y proteger los valores culturales y los derechos de 
los pueblos indígenas asociados a sus tierras ancestrales y a su relación con la naturaleza, a fin de evitar 
la degradación de su peculiar estilo de vida, incluidos los medios de subsistencia, la pérdida de recursos 
naturales y, en última instancia, su identidad cultural (…)” – remarcado agregado –. 

Finalmente, en el párrafo 37 se lee que “los pueblos indígenas tienen derecho a actuar 
colectivamente para que se respete su derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio 
cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones 
de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las 
medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, la literatura, 
los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas (…)”. 

De su lado, la Corte IDH que – como se sabe – es una institución judicial autónoma de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), ha resaltado la obligación de los Estados de respetar los 
derechos de los pueblos indígenas. Aludimos al “Caso Comunidad Indígena xákmok Kásek vs. Paraguay”60, 
resuelto el 24 de agosto de 2010, que se alinea con otros pronunciamientos sobre el particular61. 

60 Corte IDH, “Caso Comunidad Indígena xákmok Kásek vs. Paraguay”, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 
24 de agosto de 2010, Serie C, n° 214.

61 Por ejemplo, y sobre distintos aspectos de la cuestión, ver Corte IDH, “Caso Comunidad mayagna (Sumo) Awas 
Tingni vs. Nicaragua”, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 31 de agosto de 2001, Serie C, n° 79; “Caso de la 
Comunidad Moiwana vs. Surinam”, Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 15 de junio 
de 2005, Serie C, n° 124; “Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay”, Sentencia de Fondo, Reparaciones 
y Costas, 17 de junio de 2005, Serie C, n° 125; “Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay”, Sentencia 
de Fondo, Reparaciones y Costas, 29 de marzo de 2006, Serie C, n° 146; y “Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam”, 
Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 28 de noviembre de 2007, Serie C, n° 172.
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Específicamente, se ha referido a los derechos a62:
• la autoidentificación indígena: al respecto, la Corte resaltó que no le corresponde a ella 

ni al Estado determinar la pertenencia étnica o el nombre de la Comunidad indígena, 
sino que la identificación de ésta, desde su nombre hasta su composición, es un hecho 
histórico social que hace parte de su autonomía, por lo que la Corte y el Estado deben 
limitarse a respetar las determinaciones que en este sentido presente la Comunidad, es 
decir, la forma cómo ésta se autoidentifique (párrafo 37);

• a la posesión y la propiedad diferentes de las del derecho privado63: sobre el punto, 
ha reiterado que los conceptos de propiedad y posesión en las comunidades indígenas 
pueden tener una significación colectiva, en el sentido de que la pertenencia de ésta 
“no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad”. Ha añadido que esta 
noción del dominio y de la posesión sobre las tierras no necesariamente corresponde 
a la concepción clásica de propiedad, pero merece igual protección del art. 21 de la 
CADH (párrafo 87); 

• a la educación intercultural: en el particular ha indicado que, conforme a los estándares 
internacionales, los Estados tienen el deber de garantizar la accesibilidad a educación 
básica gratuita y la sostenibilidad de la misma; agregando que, en particular, cuando 
se trata de satisfacer el derecho a la educación básica en el seno de comunidades 
indígenas, debe propiciar dicho derecho con una perspectiva etno-educativa, lo que 
implica adoptar medidas positivas para que la educación sea culturalmente aceptable 
desde una perspectiva étnica diferenciada (párrafo 211). 

• a la vida y a la integridad personal: en cuanto al primero de tales derechos concluyó que 
el Estado había violado el derecho contemplado en el art. 4.1 de la CADH, en relación con 
el art. 1.1 de la misma, al no adoptar las medidas positivas necesarias dentro del ámbito 
de sus atribuciones, que razonablemente eran de esperarse para prevenir o evitar el riesgo 
al derecho a la vida (párrafo 234). En relación con el segundo de ellos, consideró que las 
condiciones de vida miserables que padecen los miembros de la Comunidad, la muerte 
de varios de sus miembros y el estado general de abandono en el que se encuentran, 
generan sufrimientos que necesariamente afectan la integridad psíquica y moral de 
todos los miembros de la Comunidad, vulnerando el art. 5.1 de la CADH (párrafo 244);

• a la no discriminación: en torno al tema, señaló que “es indispensable que los Estados 
otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, sus 
características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, 
su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres” (párrafo 270). Precisó, además, 
que la situación de extrema y especial vulnerabilidad de los miembros de la Comunidad 
se debe, inter alia, a la falta de recursos adecuados y efectivos que en los hechos 
proteja los derechos de los indígenas y no sólo de manera formal; la débil presencia 
de instituciones estatales obligadas a prestar servicios y bienes a los miembros de la 
Comunidad, en especial, alimentación, agua, salud y educación; y a la prevalencia de 
una visión de la propiedad que otorga mayor protección a los propietarios privados 
por sobre los reclamos territoriales indígenas, desconociéndose, con ello, su identidad 
cultural y amenazando su subsistencia física (párrafo 273); y

• a los derechos de los niños indígenas: en este tópico, juzgó que la pérdida de prácticas 
tradicionales, como los ritos de iniciación femenina o masculina y las lenguas de la 
Comunidad, y los perjuicios derivados de la falta de territorio, afectan en forma particular 
el desarrollo e identidad cultural de los niños y niñas de la Comunidad, quienes no podrán 
siquiera desarrollar esa especial relación con su territorio tradicional y esa particular 
forma de vida propia de su cultura si no se implementan las medidas necesarias para 
garantizar el disfrute de estos derechos (párrafo 263). De ello extrajo que el Estado no 
adoptó las medidas de protección necesarias a favor de todos los niños y niñas de la 
Comunidad, violando el derecho consagrado en el art. 19 de la CADH en conexión con 
el art. 1.1 de la misma (párrafo 264).

62 Sobre diversos aspectos de la cuestión, ver de bazán, Víctor, por ejemplo: “Los derechos de los pueblos indígenas en 
Argentina: Diversos aspectos de la problemática. Sus proyecciones en los ámbitos interno e internacional”, Boletín Mexicano 
de Derecho Comparado, Nueva Serie, Año XXXVI, N° 108, septiembre/diciembre 2003, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas (IIJ), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México, D.F., p. 759/838; y “De ‘indios’ a ‘pueblos 
indígenas’; de la ‘asimilación’ al ‘pluralismo cultural’”, AA.VV., Constitución de la Nación argentina. Con motivo del 
sesquicentenario de su sanción, T° I, Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Santa Fe, 2003, p. 171/210.

63 Sobre el tema, compulsar bazán, Víctor, “Los derechos de los pueblos indígenas y el rol de los jueces en la decisión de 
conflictos sobre propiedad comunitaria”, La Ley, T° 2009-E, Buenos Aires, p. 15/26.
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Como tendremos ocasión de argumentar más adelante, los criterios hermenéuticos de la Corte 
IDH resultan fundamentales y de obligatorio seguimiento por los órganos de cierre de la justicia 
constitucional de los Estados que integran el sistema interamericano.

4. algunaS cuESTionES DE inTErÉS y acTualiDaD En Torno a loS DErEchoS EconómicoS, 
SocialES y culTuralES

4.1 liminar

Para dar continuidad a este trabajo, corresponde posar la mirada sobre el art. 13 de la NCPE, 
que da algunas pistas para la interpretación y la aplicación de los derechos fundamentales.

De tal precepto constitucional es posible entresacar determinadas líneas axiales que corresponde 
tomar en consideración y que nos brindarán materia prima para transportar este ensayo por el nudo 
argumental y, luego, hacia su segmento de cierre: 

– Los derechos reconocidos en la Constitución son inviolables, universales, 
interdependientes, indivisibles y progresivos. 

– El Estado tiene el triple deber de: promoverlos, protegerlos y respetarlos.

– Los derechos proclamados constitucionalmente no serán entendidos como negación de 
otros derechos no enunciados.

– La clasificación de los derechos establecida en la Constitución no determina jerarquía 
alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros.

– Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los 
estados de excepción, prevalecen en el orden interno. 

– Los derechos y deberes consagrados en la Constitución se interpretarán de conformidad 
con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia.

En dirección convergente, resulta altamente significativo también el art. 14.III de la NCPE, en 
cuanto dispone: “El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, 
el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados 
internacionales de derechos humanos” – remarcado agregado –.

4.2 hacia la ExigibiliDaD y la JuSTiciabiliDaD DE loS DESc

Presentado sucintamente el amplio abanico normativo que generosamente dispensa la NCPE 
a los derechos en general y, en particular, a los DESC, en este tramo del ensayo nos dedicaremos a 
insistir en la medular importancia que supone el dotarlos de exigibilidad y justiciabilidad, es decir, 
compaginar un grado sustentable de coherencia entre las pautas consagradas constitucionalmente y 
su realización fáctica.

Aunque tal vez obvio, es necesario resaltar que ya por su condición de “derechos” los DESC 
ofrecen algún perfil de exigibilidad y justiciabilidad. Pero si a tal circunstancia le adicionamos que se 
encuentran ubicados en un tramo de la Constitución referido a “derechos fundamentales” e incluso, 
algunos de ellos con doble carga de fundamentalidad como los contenidos en los arts. 16 a 20 (además 
del 15), creemos que al menos en abstracto no quedan dudas sobre el perfil de exigibilidad y alegabilidad 
ante los tribunales que ofrecen. 
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Pese a lo anticipado, nunca está de más insistir en que los derechos económicos, sociales y 
culturales no son menos derechos que los civiles y políticos. De hecho, la NCPE se ocupa de advertir 
que la clasificación de los derechos que contiene no determina jerarquía alguna ni superioridad de 
unos derechos sobre otros (art. 13.III). Y refuerza el punto estipulando en el art. 109.I, ibíd., que “todos 
los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías 
para su protección” – énfasis agregado –; precepto que se exhibe consistente con la premisa de ejercicio 
libre y eficaz de los derechos establecidos en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales 
de derechos humanos, fijada en el art. 14.III, ibíd.

Sin embargo, en un plano genérico de discusión (fuera del ámbito boliviano), desafortunadamente 
no han faltado voces que catalogan a los DESC como derechos incompletos o simplemente expectativas, 
promesas o postulados líricos sin anclaje jurídicamente coactivo. Por ende, la necesidad de corregir la 
presunta imperfección de aquéllos representa todo un desafío para la imaginación de los juristas, tanto 
al formular planteos a su respecto como al ser éstos resueltos por los órganos públicos competentes.  

Como con acierto lo precisaran la Declaración y el Programa de Acción de Viena, aprobados por 
la IIª Conferencia mundial de Derechos Humanos64 (Viena, 25 de junio de 1993), que diera impulso 
a la doctrina de la universalidad, la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos humanos 
(que entre otros caracteres, recoge la NCPE en el art. 13.I, primera parte), “debe hacerse un esfuerzo 
concertado para garantizar el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales a nivel 
social, regional e internacional”65.  

En sintonía con ello debe leerse la O.G. n° 9 del Comité de DESC de la ONu, referida a “La 
aplicación interna del Pacto [Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales]”, de 3 de 
diciembre de 1998, respecto de la que haremos alusión aquí. 

Tal O.G. ha subrayado que la adopción de una clasificación rígida de los derechos económicos, 
sociales y culturales que los sitúe, por definición, fuera del ámbito de los tribunales sería arbitraria e 
incompatible con el principio de que los dos “grupos” de derechos [refiriéndose a los DESC y a los 
civiles y políticos] son indivisibles e interdependientes, al tiempo que “reduciría drásticamente la 
capacidad de los tribunales para proteger los derechos de los grupos más vulnerables y desfavorecidos 
de la sociedad”66.

Es igualmente importante tomar en consideración que la canalización jurisdiccional de los DESC 
es la consecuencia de que existan derechos genuinos y no meras expectativas de derechos, promesas 
o esperanzas, y de que converja también, y seriamente, su contrapartida jurídica: deberes auténticos 
que, por serlo, pueden ser activados por medio de la pretensión de tutela acogida en la sentencia67. 

En última instancia, cabría conceder que los DESC presentan al menos algún aspecto de 
justiciabilidad, el que debe ser resguardado para evitar que se diluya el núcleo mínimo, esencial e 
inderogable del derecho en cuestión. 

64 A/CONF.157/24 (Part I), cap. III.
65 Parte II, párrafo 98 de la Declaración y el Programa de Acción de Viena.
66 Nos referimos a lo sostenido en el párrafo 10 in fine de tal observación general, bajo el epígrafe de “Justiciabilidad”.
67 garcía ramírez, Sergio, “Protección jurisdiccional internacional de los derechos económicos, sociales y culturales”, 

Cuestiones constitucionales, n° 9, julio-diciembre de 2003, IIJ, UNAM, México, D.F., p. 131.
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4.3 obligación DE progrESiviDaD y prohibición DE rEgrESiviDaD

No puede disimularse que bajo el pretexto de la escisión de los derechos humanos en 
generaciones, se han justificado y tolerado graves incumplimientos estatales en el espacio de los DESC, 
escudándose en la mentada progresividad de los mismos y en la falta de disponibilidad de medios 
materiales para operativizarlos, cuando sabido es que el cumplimiento o la observancia de ciertos 
derechos humanos – civiles y políticos – no legitima la denegación de otros – económicos, sociales 
y culturales – (ver, v.gr., la Declaración de la ONu sobre el derecho al desarrollo, de 198668), pues la 
pauta de indivisibilidad justamente proscribe de manera taxativa que el logro de mejoras en uno de 
los derechos humanos sea a expensas de otro u otros.

En las denominadas “Normas para la Confección de los informes periódicos previstos en 
el Protocolo de San Salvador”69, se especifica que tal presentación se regirá por el principio de 
progresividad y por un sistema de indicadores de progreso (art. 5 del Anexo70), definiendo al principio de 
progresividad como el criterio de avance paulatino en el establecimiento de las condiciones necesarias 
para garantizar el ejercicio de un derecho económico, social o cultural (art. 5.1). Añade en el ap. 2 
de tal art. 5 que “un sistema de indicadores de progreso permite establecer, con un grado razonable de 
objetividad, las distancias entre la situación en la realidad y el estándar o meta deseada. El progreso 
en derechos económicos, sociales y culturales se puede medir a partir de considerar que el Protocolo 
de San Salvador expresa un parámetro frente al cual se puede comparar, de una parte, la recepción 
constitucional, el desarrollo legal e institucional y las prácticas de gobierno de los Estados; y de otra 
parte, el nivel de satisfacción de las aspiraciones de los diversos sectores de la sociedad expresadas, 
entre otras, a través de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil”.

Tomando dichos elementos analíticos como plataforma de lanzamiento, y pensando en la 
democracia como un modelo de inclusiones y no de exclusiones, además de que indudablemente los 
DESC hacen parte primordial del cuerpo básico internacional de los derechos humanos71, debe desterrarse 
la idea (aún reinante en algunos sitios, aunque no siempre verbalizada) en cuanto a que tal progresividad 
es sólo simbólica, debiendo darse paso a una progresividad efectiva y real de esos derechos.

Tal premisa debe conjugarse con la obligación de no regresividad de los Estados en este 
campo, la que desde el punto de vista conceptual – como se ha precisado – constituye una limitación 
que los instrumentos de derechos humanos y eventualmente la Constitución imponen sobre los 
poderes (“Órganos” en el caso boliviano) legislativo y ejecutivo a las posibilidades de reglamentación de 
los DESC, vedándoles la posibilidad de adoptar reglamentaciones que deroguen o reduzcan el nivel 
de tales derechos que goza la población72.
68 Adoptada por la Asamblea General en su Resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986.
69 Aprobadas en la cuarta sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA, celebrada el 7 de junio de 2005 [AG/

RES. 2074 (xxxV-O/05)].
70 Bajo el título de: “Normas para la Confección de los informes periódicos previstos en el art. 19 del Protocolo de San Salvador”.
71 Así ha sido inequívocamente determinado por los Principios de Limburgo sobre la Aplicación del PIDESC, los 

que fueron aprobados por un grupo de expertos en derecho internacional, reunidos de 2 a 6 de junio de 1986 en 
maastricht, y convocados al efecto por la Comisión Internacional de Juristas, la Facultad de Derecho de la universidad 
de Limburg (maastricht) y el Instituto de Derechos Humanos urban morgan, universidad de Cincinnati (Ohio). El 
propósito de la reunión fue analizar la naturaleza y el alcance de las obligaciones de los Estados Partes conforme al 
PIDESC; la consideración por parte del – por entonces – recientemente constituido Comité de DESC, de los informes 
presentados por los Estados Partes, y la cooperación internacional bajo la Parte IV del Pacto.

72 courtIs, Christian, “La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales: apuntes introductorios”, en 
la obra colectiva compilada por el mismo autor, Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de 
derechos sociales, CEDAL - CELS, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2006, p. 17.
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Es útil recordar que en el párrafo 102 de la sentencia pronunciada en el “Caso Acevedo Buendía 
y otros vs. Perú”73, la Corte IDH ha recordado – reenviando a la O.G. N° 3 del Comité de DESC74– 
que el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales supone que la plena 
efectividad de éstos “no podrá lograrse en un breve período de tiempo” y que, en esa medida, “requiere 
un dispositivo de flexibilidad necesaria que refleje las realidades del mundo (…) y las dificultades que 
implica para cada país el asegurar [dicha] efectividad”. Asimismo, transcribiendo lo sostenido por aquel 
Comité en otro documento, precisó que – en el marco de tal flexibilidad en cuanto a plazo y modalidades 
– “el Estado tendrá esencialmente, aunque no exclusivamente, una obligación de hacer, es decir, de 
adoptar providencias y brindar los medios y elementos necesarios para responder a las exigencias de 
efectividad de los derechos involucrados, siempre en la medida de los recursos económicos y financieros 
de que disponga para el cumplimiento del respectivo compromiso internacional adquirido”75. Ya de su 
propia cosecha, la Corte IDH ha razonado (en una manifestación de singular utilidad en orden a la 
justiciabilidad de las potenciales medidas regresivas injustificadas por parte de los Estados) que “la 
implementación progresiva de dichas medidas podrá ser objeto de rendición de cuentas y, de ser el 
caso, el cumplimiento del respectivo compromiso adquirido por el Estado podrá ser exigido ante las 
instancias llamadas a resolver eventuales violaciones a los derechos humanos” – énfasis añadido –.

El punto es de importancia capital y no está de más recordar que la NCPE en el art. 13.I, in fine, 
dispone claramente que el Estado tiene la obligación de promover, proteger y respetar los derechos 
que ella reconoce, entre los que obviamente quedan incluidos los DESC.

En la citada O.G. n° 9, el Comité de DESC ha precisado que “dentro de los límites del ejercicio 
adecuado de sus funciones de examen judicial, los tribunales deben tener en cuenta los derechos reconocidos 
en el Pacto cuando sea necesario para garantizar que el comportamiento del Estado está en consonancia 
con las obligaciones dimanantes del Pacto. La omisión por los tribunales de esta responsabilidad es 
incompatible con el principio del imperio del derecho, que siempre ha de suponerse que incluye el respeto 
de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos” (párrafo 14) – remarcado agregado –

En sentido afín, entendió que “generalmente se acepta que la legislación interna debe ser 
interpretada en la medida de lo posible de forma que se respeten las obligaciones jurídicas internacionales 
del Estado. Por eso, cuando un responsable de las decisiones internas se encuentre ante la alternativa 
de una interpretación de la legislación interna que pondría al Estado en conflicto con el Pacto y otra 
que permitiría a ese Estado dar cumplimiento al mismo, el derecho internacional exige que se opte 
por esta última” (párrafo 15) – énfasis añadido –.

Ello no es sino un reflejo de la obligación estatal de garantizar la interpretación conforme al 
derecho internacional de los derechos humanos, punto en el que justamente viene al caso recordar 
que la NCPE dispone que los derechos y deberes que consagra se interpretarán de conformidad con 
los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia (art. 13.IV, in fine).

Esta cuestión nos tiende el puente hacia el tema que abordaremos a continuación.

73 Corte IDH, “Caso Acevedo Buendía y otros (‘Cesantes y Jubilados de la Contraloría’) vs. Perú”, Sentencia sobre 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 1 de julio de 2009, Serie C, n° 198.

74 Comité de DESC de la ONu, O.G. nº 3, sobre “La índole de las obligaciones de los Estados Partes” (párrafo 1 del art. 2 
del PIDESC), párrafo 9; aprobada durante el quinto período de sesiones (1990), y que figura en el documento E/1991/23.

 La O.G. nº 3 debe leerse en sintonía con la citada O.G. n° 9.
75 Comité de DESC de la ONU, Declaración sobre la “Evaluación de la obligación de adoptar medidas hasta el ‘máximo 

de los recursos de que disponga’ de conformidad con un Protocolo Facultativo del Pacto”, E/C.12/2007/1, 38º Período 
de Sesiones, 21 de septiembre de 2007, párrafo 8.
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4.4 la inTErrElación DEl DErEcho inTErno y El DErEcho inTErnacional. brEvE 
rEfErEncia al conTrol DE convEncionaliDaD

Es claro que una de las facetas sustanciales de las relaciones entre el derecho internacional y el 
derecho interno se traduce en que la eficacia real del primero depende en buena medida de la fidelidad 
con que los derechos nacionales se conformen a las normas internacionales y les den efecto76.

En particular respecto del derecho internacional de los derechos humanos, la creciente 
trascendencia que adquieren sus áreas de interacción con el derecho doméstico exige una articulación de 
ese binomio de fuentes mediante su retroalimentación y complementariedad en pro del fortalecimiento 
real y no sólo declamado del sistema de derechos.

Tales postulados no hacen sino refrendar que la cardinal problemática de los derechos humanos, 
entre ellos obviamente los DESC, es una incumbencia – y debe ser una preocupación – concurrente o 
compartida entre las jurisdicciones estatales y la transnacional; sin olvidar, por cierto, que ésta presenta 
un carácter subsidiario y coadyuvante de la de los ordenamientos nacionales. 

Reiteramos que los DESC ostentan vocación de justiciabilidad y, como con acierto – y mutatis 
mutandi – se ha expuesto, si la Constitución es un acuerdo integrador entre las dos filosofías que 
atraviesan el mundo contemporáneo (concepciones liberal y socialista de la sociedad política), entonces 
ningún contenido constitucional puede quedar hasta tal punto devaluado que sea excluido de la 
protección de la justicia, de lo que se sigue que los derechos sociales han de tener un núcleo intangible 
cuya configuración en sus dimensiones objetiva y subjetiva sólo puede corresponder finalmente al 
Tribunal Constitucional77 o al órgano de cierre de la jurisdicción constitucional del Estado de que se trate.

Por lo que respecta a la mencionada conexión entre el derecho internacional de los derechos 
humanos y el derecho interno, no está de más recordar que tanto en la fase inicial de un proceso en 
el que se investigue la eventual violación de derechos humanos, cuanto – en su caso – en la etapa de 
ejecución de una sentencia de condena internacional78 motivada en la imposibilidad de obtener solución 
satisfactoria mediante los remedios locales, la intervención de los órganos competentes nacionales 
resulta ineludible. 

En efecto, y en general, es condición inexcusable para que – al menos ab initio – quede 
franqueado el acceso al sistema interamericano, que se haya agotado previamente la vía interna y, 
de manera semejante, luego de un pronunciamiento, por ejemplo, de la Corte IDH que declare la 
responsabilidad internacional de un Estado, y que éste se niegue a cumplir en tiempo y forma (o que no 
la abastezca totalmente), sobrevendrá para la víctima o, en un sentido más abarcativo, el peticionario, 
la posibilidad de ejecutar ese decisorio ante los tribunales internos del demandado renuente.

76 Cfr. Pastor rIdruejo, José A., Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales, 10ª ed., 
Tecnos, madrid, 2006, p. 165.

77 PrIeto sanchís, Luis, “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”, en carbonell, miguel, cruz 
Parcero, Juan Antonio y vázquez, Rodolfo (comps.), Derechos sociales y derechos de las minorías, 2ª ed., Edit. 
Porrúa y UNAM (IIJ), México, D.F., 2001, p. 66.

78 Cfr. art. 68 de la CADH.
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Y en esta dinámica, se impone como premisa irrecusable a los magistrados jurisdiccionales 
acometer sus labores de interpretación de las fuentes subconstitucionales de conformidad con 
la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos, lo que – en el contexto de 
los DESC – supone por caso la inconveniencia de soslayar los pronunciamientos del Comité de 
expertos independientes de la ONU en la materia, al que en líneas anteriores hemos hecho referencia 
(observaciones generales y observaciones finales a los informes estatales) y de la Comisión y la Corte 
Interamericanas de Derechos Humanos.

Ello nos conecta con una problemática de cardinal importancia, el control de convencionalidad, 
que se mueve en dos planos: uno en sede internacional y el restante – que es el que más importa a los 
efectos de esta exploración – en el ámbito nacional.

En cuanto a su fase de desarrollo internacional, el control en cuestión es desplegado por la Corte 
IDH, y ha constituido desde siempre una función esencial de ésta, aunque sin denominarla “control de 
convencionalidad”79. Tal tarea consiste en juzgar en casos concretos si un acto o una normativa de derecho 
interno resulta incompatible con la CADH, disponiendo en consecuencia  – v.gr. – la reforma o la abrogación 
de dichas prácticas o normas, según corresponda, en orden a la protección de los derechos humanos y a la 
preservación de la vigencia suprema de tal convención o de otros instrumentos internacionales fundamentales 
en este campo. Igualmente procede en el supuesto de que el Estado no haya cumplido con el deber de 
adoptar disposiciones de derecho interno (art. 2 de la CADH) para garantizar efectivamente el ejercicio de 
los derechos humanos reconocidos en la Convención, para lo cual la Corte, por vía jurisdiccional, impone 
al Estado adoptar medidas legislativas o de otro carácter para abastecer tal finalidad. 

Ya la modalidad que se despliega en sede nacional, se encuentra a cargo de los magistrados 
locales y consiste en la obligación de éstos de verificar la adecuación de las normas jurídicas internas 
que aplican en casos concretos, a la CADH (y otros instrumentos internacionales esenciales en materia 
de derechos humanos) y a los estándares interpretativos que la Corte IDH ha acuñado a su respecto, 
en aras de la cabal tutela de los derechos fundamentales. 

Básicamente, los primeros fallos en los que el Tribunal interamericano se refirió plenariamente 
al control de convencionalidad, fueron: “Almonacid Arellano vs. Chile”80 y “Trabajadores Cesados 
del Congreso vs. Perú”81. 

Ciertamente, en este último empleó un mayor nivel de determinación jurídica en torno a la 
naturaleza y preceptividad del control de convencionalidad respecto de lo verbalizado en “Almonacid 
Arellano”. En efecto, mientras que en éste sostuvo un tanto genéricamente que el Poder Judicial 
debe ejercer una especie de “control de convencionalidad”, en “Trabajadores Cesados del Congreso” 
puntualizó que los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, 

79 Puede compulsarse al respecto, bazán, Víctor, “Inconstitucionalidad e inconvencionalidad por omisión”, La Ley, 
T° 2009-E, Buenos Aires, p. 1240/1256.

80 Corte IDH, “Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas, 26 de septiembre de 2006, Serie C, n° 154, párrafo 124.

 También lo ha expresado, v.gr., en el “Caso La Cantuta vs. Perú”, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 29 de 
noviembre de 2006, Serie C, n° 162, párrafo 173.

81 Corte IDH, “Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú”, Sentencia de Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 24 de noviembre de 2006, Serie C, n° 158, párrafo 128.
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sino también ‘de convencionalidad’. En síntesis, ya no se refirió laxamente a una “especie de control 
de convencionalidad”, sino que aludió específicamente a la obligación judicial de llevar adelante, 
además del contralor de constitucionalidad, un control de convencionalidad, incluso de oficio, o sea 
sin necesidad de petición de parte. 

Así, es indudable que la creciente evolución del derecho internacional de los derechos humanos 
diversifica los retos que se posan sobre la magistratura constitucional, entre los que se cuenta la 
imprescindibilidad de manejar una multiplicidad de fuentes normativas y de reestudiar diversas 
categorías jurídicas, en ocasiones concebidas en el vientre pretoriano, por ejemplo, la relativa a las 
denominadas cuestiones políticas no justiciables. Precisamente en el campo de los DESC, éstas deberán 
ser sometidas a un reexamen en función de la magnitud jurídico-axiológica de los compromisos 
asumidos internacionalmente por los Estados y de la sensibilidad intrínseca de la sustancia que nutre a 
tales derechos (baste pensar, por ejemplo, en el derecho a la salud, al agua, al trabajo, a la vivienda o a 
la alimentación adecuadas), con la elevada cotización que – al menos desde la dimensión normológica 
– les asigna la NCPE en el caso de Bolivia.

Como es de suponer, el incumplimiento – por acción u omisión – de aquellas obligaciones 
transnacionales, generará la responsabilidad internacional del Estado.     

4.5 Sumaria aluSión al criTErio inTErprETaTivo pro hominE o pro pErSona

 En este juego de conexiones y articulaciones entre el derecho interno y el derecho internacional 
de los derechos humanos, no puede pasar inadvertido que, por caso, algunas irradiaciones del art. 29 
de la CADH (también del art. 5 del PIDCP) quedan plasmadas en ciertos patrones hermenéuticos por 
conducto de los cuales ninguna disposición de la Convención puede ser interpretada en el sentido de 
limitar el goce y el ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con 
las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de 
dichos Estados (inc. ‘b’); o no puede serlo para excluir otros derechos y garantías que son inherentes 
al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno (inc. ‘c’). 

 Aunque sobreabundante, lo dicho apunta a relevar que ante un conflicto de interpretación o 
aplicación jurídicas entre una norma internacional de derechos humanos y otra interna sobre la materia, 
deberá en toda ocasión optarse por la solución que de modo más acabado y efectivo brinde mayor 
protección a los derechos humanos en juego, sea que aquélla se nutra de una fuente doméstica o de 
una proveniente del plano internacional. 

 Ello nos conduce al postulado pro homine o pro persona que, según se ha indicado, constituye un 
criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe 
acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos 
protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer 
restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de suspenderlos en forma extraordinaria82. 

82 PInto, mónica, “El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos 
humanos”, en abregú, martín y courtIs, Christian (comps.), La aplicación de los tratados sobre derechos humanos 
por los tribunales locales, CELS, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1997, p. 163.
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En otras palabras, tal pauta activa la necesidad de funcionalizar el principio de protección integral de la 
persona humana, alimentado por la premisa que indica que Constitución e instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos dan vida a un plexo jurídico que direcciona su vigencia hacia una idéntica matriz axiológica.

Precisamente, la NCPE ha puntualizado en el art. 256.I que “los tratados e instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se 
hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 
se aplicarán de manera preferente sobre ésta”. 

De lo anterior puede inferirse una cierta dosis de supraconstitucionalidad de los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos en tanto contengan estipulaciones más convenientes a la protección 
de la persona.

No obstante, el principio general refrendado por el art. 4 de la LTCP reza que la NCPE es la norma 
suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición 
normativa (ap. I); añadiendo a continuación que el bloque de constitucionalidad está integrado por 
los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, y las normas de derecho 
comunitario ratificados por el país (ap. II).

Por lo demás, lo expuesto en el párrafo anterior agrega un dejo de duda (al menos en abstracto) 
en cuanto a la existencia de algún aspecto contradictorio con la primera parte del art. 13.IV de la 
NCPE. Es que, como vimos, dicha fracción de la disposición establece que “los tratados y convenios 
internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos 
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno”. 

Es que un análisis literal de tal tramo normativo podría llevar a pensar que aquellos instrumentos 
internacionales tienen precedencia incluso sobre la Constitución, que hace parte del orden interno. 

En síntesis, y más allá de las dudas que emergen de la Constitución en torno a la coherencia entre 
algunos de sus propios preceptos (esto es, intraconstitucionalmente) o de la LTCP vis-à-vis aquélla, tales 
inconsistencias o elementos confusos deberán ser esclarecidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional 
que, una vez que se instale y comience a operar, tendrá una ardua y muy compleja tarea por delante.

4.6 vigEncia DE loS DErEchoS funDamEnTalES En caSo DE DEclaración DE ESTaDo 
DE ExcEpción

El citado art. 13.IV de la NCPE debe leerse en línea con el art. 137, ibíd., in fine, que establece 
que “la declaración del estado de excepción no podrá en ningún caso suspender las garantías de los 
derechos, ni los derechos fundamentales, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y 
los derechos de las personas privadas de libertad” – remarcado agregado –.

Es del caso recordar que la Corte IDH ha efectuado relevantes aportaciones jurídicas y 
axiológicas en torno al asunto de las restricciones a los derechos humanos durante la vigencia de los 
estados de excepción o emergencia. En efecto:

• en la Opinión Consultiva, O.C.-8/8783 (solicitada por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos – Comisión IDH –), concluyó por unanimidad que los procedimientos 
jurídicos consagrados en los arts. 25.1 y 7.6 de la CADH (hábeas corpus) no pueden ser 
suspendidos conforme al art. 27.2 de la misma, porque constituyen garantías judiciales 
indispensables para proteger derechos y libertades que tampoco pueden suspenderse 
según la misma disposición; y

83 Corte IDH, O.C.-8/87 de 30 de enero de 1987, “El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 
Convención Americana sobre Derechos Humanos)”, Serie A, n° 8.
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• en la Opinión Consultiva, O.C.-9/8784 (peticionada por uruguay), también unánimemente 
interpretó: i) que deben considerarse como garantías judiciales indispensables no 
susceptibles de suspensión, según lo establecido en el art. 27.2 de la CADH, el hábeas 
corpus (art. 7.6), el amparo, o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 
competentes (art. 25.1), destinado a garantizar el respeto a los derechos y libertades 
cuya suspensión no está autorizada por la misma Convención; ii) que también deben 
considerarse como garantías judiciales indispensables que no pueden suspenderse, 
aquellos procedimientos judiciales, inherentes a la forma democrática representativa de 
gobierno (art. 29.‘c’), previstos en el derecho interno de los Estados Partes como idóneos 
para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos a que se refiere el art. 27.2 de la 
Convención y cuya supresión o limitación comporte la indefensión de tales derechos; y 
iii) que las mencionadas garantías judiciales deben ejercitarse dentro del marco y según 
los principios del debido proceso legal, recogidos por el art. 8 de la Convención. 

Del análisis integral de tal esquema normativo y jurisprudencial (de la NCPE, la CADH y la 
interpretación de ésta por la Corte IDH) surge como corolario que tanto desde la dimensión nacional 
como desde la supranacional, la idea subyacente consiste en extremar la protección y la vigencia de 
los derechos fundamentales en casos de declaración de estados de excepción. 

4.7 víaS DE accESo al SiSTEma inTEramEricano por vulnEración DE loS DESc

Para los supuestos de violaciones a los DESC que obtengan respuestas total o parcialmente 
insatisfactoria en el derecho interno, específicamente en el caso de Bolivia, que es parte de la CADH, ha 
aceptado la competencia de la Corte y ha ratificado el Protocolo de San Salvador, el Estado quedaría 
vinculado por las disposiciones de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
– DADDH –  (arts. VI y VII, además del clausulado que discurre entre los arts. xI a xVII), la CADH 
(arts. 26 y 42), el Protocolo de San Salvador, y los principios de la Carta de la OEA (arts. 29 a 50). 

 El Estado está sometido, por ende, a la obligación de presentar informes periódicos y podría, en su 
caso, ser denunciado ante la Comisión IDH de acuerdo con lo establecido por el art. 19.6 del Protocolo, 
siempre que se trate de la vulneración de los derechos consagrados en los arts. 8.1.‘a’ (libertad sindical) 
y 13 (derecho a la educación), pudiendo suo tempore ser demandado ante la Corte IDH. 

 Fuera de estas dos hipótesis, también podría ser objeto de denuncia ante la Comisión en función 
de los restantes principios y normas de la DADDH, la CADH y la Carta de la OEA e incluso podría 
la Comisión utilizar el citado Protocolo en la interpretación de otras disposiciones aplicables a la luz 
de los arts. 26 y 29 de la Convención85. Sea como fuere, entonces, el Estado quedaría sometido a la 
posibilidad de que la Comisión plantee el asunto a la Corte IDH. 

84 Corte IDH, O.C.-9/87 del 6 de octubre de 1987, “Garantías judiciales en estados de emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 
Convención Americana sobre Derechos Humanos)”, Serie A, n° 9.

85 Esta hipótesis fue planteada por la propia Comisión IDH al resolver si receptaba competencia ratione materiae para 
establecer de manera autónoma violaciones al art. 10 del Protocolo a través del sistema de peticiones individuales. Si 
bien respondió negativamente a la procedencia autónoma de una competencia de tal índole, dejó abierta la posibilidad 
de utilizar el Protocolo en la interpretación de otras disposiciones aplicables, de acuerdo con lo dispuesto por los 
arts. 26 y 29 de la CADH (Informe n° 29/01, Caso 12.249, “Jorge Odir miranda Cortez y otros vs. El Salvador”, de 
7 de marzo de 2001 – admisibilidad –, párrafo 36).
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Asimismo, y pese al reducido espacio temático que ofrece la literalidad del Protocolo de San 
Salvador para la realización de denuncias individuales ante la Comisión IDH, no debe dejarse de lado 
la posibilidad de emplear otras estrategias como la invocación de la violación del debido proceso o 
del principio de igualdad en materia de DESC, lo que permitiría ampliar el horizonte de alegabilidad 
de tales derechos en el espectro interamericano86. 

5. Epílogo 

1. Acordamos con PrIeto sanchís cuando se opone a la consistencia de la llamada teoría de los 
“dos mundos” con que a veces se ha querido describir al modelo de derechos fundamentales, sobre la 
base de la cual, de un lado se encontraría el mundo de los derechos civiles y políticos, de las libertades, 
donde la mejor ley es la que no existe; y, de otro, el mundo casi retórico de los derechos sociales de 
naturaleza prestacional, esfera en la que se desarrollarían libremente las disputas legislativas sin que 
el juez tuviera casi nada que decir87. 

El citado doctrinario mantiene que no es precisamente ésta la mejor interpretación de los 
derechos en el constitucionalismo moderno, pues una concepción más atenta al significado político 
y cultural de la Constitución como marco de integración de una sociedad pluralista debería propiciar 
una imagen más compleja y flexible, dado que la justicia y, sobre todo, la justicia constitucional, no 
puede abdicar de su competencia (naturalmente compartida con el legislador) de configuración sobre 
los derechos sociales, y cuyos límites son imposibles de trazar con precisión más allá del criterio que 
proporciona una genérica invocación al núcleo intangible definido por la movediza conciencia social88.

2. En una interesante aproximación, comanduccI señala que en la versión de democracia de 
bobbIo (la democracia no sólo como método, sino también como ideal igualitario), de ferrajolI y otros 
autores, “la democracia más allá de ser un procedimiento de toma de decisiones colectivas, es isonomía, 
es decir, igualdad en la distribución a todos de los derechos fundamentales (…): lo que no se puede 
decidir son violaciones a los derechos fundamentales; lo que se debe decidir es la implementación de 
los derechos fundamentales. La igualdad de todos en los derechos es (…) también un presupuesto de 
esta versión de la democracia”89  – cursivas del original –.

3. Ya no puede discutirse, como se ha afirmado, que los DESC buscan garantizar unas 
condiciones materiales de vida digna para todos los ciudadanos, bajo el entendimiento de que dichas 
condiciones, además de su valor intrínseco, constituyen el presupuesto fáctico indispensable para el 

86 Sobre el tema, ver para ampliar de bazán, Víctor, por ejemplo: “La judicialización de los derechos económicos, 
sociales y culturales”, en bazán, Víctor (dir.), La judicialización de los derechos humanos, Asociación Argentina de 
Derecho Internacional (Sección Derechos Humanos) - Ediciones Legales, Lima, 2009, p. 257/300; y “Los derechos 
económicos, sociales y culturales en acción: sus perspectivas protectorias en los ámbitos interno e interamericano”, 
en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2005, T° II, Fundación Konrad Adenauer, montevideo, 
2005, p. 547/583.

87 PrIeto sanchís, Luis, “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”, cit., p. 66/67.
88 Ibíd., p. 67.
89 comanduccI, Paolo, “Democracia y derechos fundamentales”, en su obra Hacia una teoría analítica del Derecho. 

Ensayos escogidos, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, madrid, 2010, p. 40.
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ejercicio efectivo de los restantes derechos por todos su titulares, paralelamente a que la elevación 
del mínimo existencial que suponen, hace posible el proceso de integración social que el Estado y la 
sociedad requieren para subsistir90.

4. Específicamente respecto del Estado Plurinacional de Bolivia, el respeto y la realización 
de los DESC obligan genéricamente a todos los Órganos del Estado (incluido el Órgano Electoral). 
Particularmente, vinculan al Legislativo, al dictar las normas pertinentes para impulsar la operativización 
de los derechos contenidos en la Constitución y los instrumentos internacionales; al Ejecutivo, al diseñar 
las políticas sociales; y al Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional, al aplicar e interpretar 
la normativa emanada por los órganos competentes, controlar la progresividad sustentable de aquellos 
derechos y procurar frenar jurídicamente los intentos de regresividad a su respecto.

5. La generosa y extensa cobertura que la NCPE brinda a los derechos fundamentales y, entre 
ellos, a los DESC; ciertas inconsistencias y reiteraciones del texto constitucional; los desafíos que 
impone el funcionamiento del Estado unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario; la 
plurinacionalidad; el pluralismo jurídico; y, entre otros, la interculturalidad y la intraculturalidad, 
constituyen retos jurídica, política, institucional, cultural y axiológicamente relevantes para el Tribunal 
Constitucional Plurinacional que tendrá una ciclópea tarea por delante en el marco de la interpretación, 
la integración y la aplicación de la Constitución y de los instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos, además de la muy delicada labor como órgano de resolución de los conflictos competenciales, 
v.gr. entre la justicia indígena originaria campesina y la justicia ordinaria y agroambiental.

6. La incesante evolución del derecho internacional de los derechos humanos diversifica los 
desafíos que afronta fundamentalmente la magistratura judicial, entre los que se cuenta la necesidad 
de conocer y aplicar una multiplicidad de fuentes jurídicas que pueden generar antinomias y exigir 
esfuerzos argumentativos adicionales.

Es imposible ignorar la obligatoriedad que recae en los magistrados locales de llevar adelante, 
incluso de oficio, el control de convencionalidad – por medio del principio jura novit curia –, que se 
retroalimenta con el control de constitucionalidad.

En el ámbito tuitivo de los DESC, el Tribunal Constitucional Plurinacional deberá impulsar un 
activismo prudente para generar estándares jurisprudenciales sustentables que, sin resultar temerarios 
ni atentar contra el equilibrio financiero del Estado, aporten a la vigencia efectiva de tales derechos. 

No puede obviarse que la NCPE, con la carga normativa que le es inherente, y los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos, como la CADH y los patrones hermenéuticos que a su 
respecto traza la Corte IDH, conforman un cuerpo jurídico que orienta su vigencia hacia un idéntico 
sustrato axiológico: el respeto de la dignidad humana, cuya expresión directa está encarnada por los 
derechos fundamentales.

90 osuna PatIño, Néstor, “El derecho fundamental a la vivienda digna, seña del Estado social de derecho. Controversias 
sobre su aplicación judicial”, Revista Derecho del Estado, n° 14, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, junio 
de 2003, p. 95.
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7. Para cerrar este ensayo, y ante la citada espesura normativa que la NCPE acuerda a los 
derechos fundamentales, vale recurrir nuevamente a comanduccI, quien luego de citar a bobbIo cuando 
afirma que el problema político más relevante hoy en día no es encontrar el fundamento de los derechos 
fundamentales, sino garantizarlos, añade – ya en propia visión “comanducciana” – que el problema 
de la democracia no es justificarla, sino fortalecerla y ampliarla91.

 Desde nuestro punto de vista, matizando tales percepciones y si bien es sumamente importante 
fundamentar los derechos humanos y justificar la democracia, en un escenario como el boliviano donde 
la diversidad cultural funciona como la base del Estado unitario Social de Derecho Plurinacional 
Comunitario, resulta también de inevadible importancia buscar fórmulas de efectivización práctica 
de los DESC. 

Dicho de otra manera: facta, non verba (hechos, no palabras). Esperemos que así sea.

91 comanduccI, Paolo, ob. cit., p. 56.
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Da mãE ambiEnTE à mãE naTurEza: a conSTrução Do SEnTiDo Da 
norma a parTir Da pSicanáliSE winnicoTTiana E DoS princípioS Do 

DirEiTo ambiEnTal

ana Carla pinheiro Freitas1

rESumo:  

A “mãe ambiente” constitui conceito fundamental na teoria winnicottiana do desenvolvimento 
emocional primitivo, que pode ser tido também como paradigma para a relação com a ambiência social 
na vida adulta. A preservação da “mãe natureza”, na concepção usual do termo, configura preocupação 
significativa da sociedade atual, no sentido da manutenção de uma qualidade de vida adequada para 
as presentes e futuras gerações, sendo dever do Poder Público e da coletividade criar os instrumentos 
adequados para a sustentação da natureza nesses parâmetros. A dupla mensagem “consuma e preserve 
a natureza” configura uma ambiência (social) ambígua e intrusiva, que facilitaria os atos predatórios 
dos indivíduos para com a natureza, o que pode vir a gerar a destruição do próprio habitat dos seres 
vivos do nosso planeta. Uma mensagem social coerente, como, por exemplo, “o consumo sem limites 
destrói a natureza”, possibilitaria ao indivíduo uma relação com o meio ambiente que poderia promover 
a preservação do mesmo para as presentes e futuras gerações, aos moldes do que determina a norma 
social formal – nossa Constituição Federal vigente, no seu art. 225 – e, especialmente, os princípios 
retores do Direito Ambiental. 

palavraS-chavE: 

Sentido da Norma; Psicanálise Winnicottiana; Direito Ambiental.

abSTracT:

The “environment mother” is a fundamental concept in Winnicott’s theory of primitive emotional 
development, which can also be taken as a paradigm for the relationship with the social environment 
in adulthood. The preservation of “mother nature”, the usual conception of the term, sets significant 
concern in today’s society, towards the maintenance of an adequate quality of life for present and future 
generations, and the duty of the Government and the community to create the right tools to support the 
nature of these parameters. The double message: “consume and preserve nature” sets an environment 
(social) ambiguous and intrusive, which would facilitate predatory acts of individuals to nature, which 
might cause the destruction of the natural habitat of living beings on our planet. A consistent social 
message such as “unlimited consumption destroys nature” to enable an individual relationship with 
the environment that could promote the preservation of the same for present and future generations, 
along the lines that determines the formal social norm – our current Constitution, in its article. 225 – 
and, especially, the guiding principles of Environmental Law.
 
KEyworDS: 

Sense of the Norm; Winnicott’s Psychoanalysis; Environmental Law.

1 Professora Doutora da Faculdade Farias Brito.
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1. inTroDução

No presente estudo, pretendemos abordar a função da agressividade na teoria psicanalítica 
de D.W. Winnicott, no que tange à constituição do sujeito, partindo do desenvolvimento emocional 
primitivo e do papel da mesma no que diz respeito à relação do sujeito já constituído, face ao meio 
ambiente. O objetivo central é relacionar dois momentos em que a agressividade se expressaria no 
ser humano: um constitutivo do sujeito e o outro no exercício de sua relação com a natureza, como 
sujeito constituído. Tem-se em vista, portanto, estabelecer um elo entre a concepção da agressividade 
presente no processo de constituição do sujeito e o papel atual do homem no que diz respeito à agressão 
ao meio ambiente.

 A agressividade, na concepção psicanalítica winnicottiana, é importante porque se insere como 
elemento imprescindível na constituição do sujeito. A agressão ao meio ambiente é tema atual e de 
suma importância, já que as reservas naturais estão se esgotando em ritmo acelerado e aparentemente 
incontrolável, em decorrência do uso indiscriminado das mesmas pelos seres humanos. Esse fato 
gera grandes desafios para a sociedade e para o Poder Público no sentido de sua proteção para as 
presentes e futuras gerações, de acordo com o que determina a nossa Constituição vigente – art. 225.  
Estabelecer a relação entre as duas formas de agressividade tem em vista, em última instância, apontar 
os motivos e sugerir possíveis soluções, tendo em vista uma proteção, em termos winnicottianos (adiante 
esclarecidos), “suficientemente boa” do meio ambiente. É certo que a questão ambiental é recente, 
surgida na chamada sociedade pós-moderna (EDER, 1996),2 que preferimos denominar simplesmente 
de sociedade atual. Isso não significa, no entanto, que desconhecemos a diferença marcante entre a 
concepção moderna de sociedade e aquela(s) que hoje se apresenta(m), mas apenas que evitamos o 
emprego de termo tão ideologicamente “sobrecarregado”, como é o “pós-moderno”. 

 Como se processa a agressividade na constituição do sujeito em Winnicott – na relação entre a 
mãe, tida como o primeiro ambiente do bebê, e o bebê, ele mesmo – e como o (meio) ambiente vem sendo 
destruído pela ação agressiva do sujeito constituído? O que seria necessário modificar na relação do sujeito 
constituído com o meio ambiente, para torná-la “constitutiva” de uma proteção, em vez de destrutiva ou, 
mesmo, aniquiladora da natureza, tendo em vista a própria sobrevivência da espécie humana? 

Winnicott (1983) entende que a “mãe ambiente” é a primeira pessoa com quem o bebê, ou o 
indivíduo em constituição, relaciona-se, uma vez que ela seria o primeiro “cuidador” do bebê, sendo 
certo que o desenvolvimento psíquico saudável do mesmo depende da forma como esse ambiente ou 
cuidador se apresenta ao bebê: se ele for “suficientemente bom”, na medida de atender às necessidades 
básicas da criança – que o autor entende serem as de segurar (holding), manusear (handling) e a de 
apresentação de objeto – este poderá se desenvolver psiquicamente de forma saudável. No entanto, se 
a mãe não for “suficientemente boa”, não será capaz de se apresentar como ambiente facilitador, no 
sentido do desenvolvimento psíquico saudável do bebê. 

2 Nesse sentido, é importante notar que a noção de pós-modernidade impregnou também  a noção de meio ambiente. Daí, 
Klaus Eder afirmar que “the age of post-environmentalism begins where ecology is established as a masterframe thus 
laying the ground for a further development of the cognitive, moral and aesthetic rationality inherent in the culture of 
modernity.” Cf. EDER, Klaus. The Social Construction of Nature. London: Sage Publications, 1996, p.191. A respeito 
da relação entre modernidade e  contemporaneidade, é importante a análise de SOVERAL, Eduardo Abranches de. 
Modernidade e Contemporaneidade. Porto: Elcla Editora, 1995.
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Por “mãe natureza” entendemos o meio ambiente no sentido amplo e usual do termo, ou seja, 
o ecossistema que nos rodeia, que é composto pela fauna, pela flora, pelos mares, pelos rios, pelo ar 
que respiramos etc.

A agressividade em seu sentido amplo significa “a tendência a atacar”, a prejudicar o outro , a 
destruí-lo ou constrangê-lo (SILLAmY, 1988).

A agressividade para Winnicott (2002) é entendida como “ingrediente” constitutivo do psiquismo 
infantil. Em um primeiro momento do desenvolvimento emocional primitivo, ela é sinônimo de 
atividade, de motilidade da criança. Em um segundo momento, a criança agride o ambiente – morder 
o seio da mãe, por exemplo  – para verificar se ele sobrevive aos seus ataques, sobrevivência essa 
que possibilitaria o uso do objeto pelo indivíduo. Para Winnicott (2002), é a agressividade que cria 
a qualidade de externalidade. A agressividade expressa na forma de destrutividade aparece como 
decorrência de uma ambiência insuficientemente boa. Ela pode surgir na adolescência, por exemplo, 
como uma ressignificação de uma falta da “mãe ambiente”, sofrida no momento em que a criança 
não estava ainda preparada para tanto: a criança teve uma experiência satisfatória durante o seu 
desenvolvimento emocional primitivo a qual não foi repetida ou continuada, de forma que uma longa 
separação do objeto pudesse ser suportada. Essa forma de destrutividade aparece, por exemplo, nos 
atos de furto ou mesmo de pichações, depredações etc. Segundo Winnicott, o que a criança quer com 
esses atos é reaver algo de bom que lhe foi roubado (pelo ambiente).

No presente estudo, procuraremos demonstrar que a agressividade na forma de ataques 
destrutivos ao meio ambiente pode se explicar pela relação do sujeito já constituído com este meio, 
quando não existe para ele um sentido no que diz respeito à proteção da natureza, ou seja, não existe 
um sentido na relação do indivíduo com a lei que “manda não destruir”. Assim sendo, se a lei proibitiva 
da destruição ao meio ambiente aparece para ele como uma “intrusão” (WINNICOTT, 2000)3 e não 
como algo constitutivo, que faz sentido para o seu “ser no mundo”, ou, utilizando a terminologia 
winnicottiana, algo que não é fruto de seu “processo criativo” (apud ABRAm, 2000)4 em face da 
“apresentação de objeto” (apud ABRAm, 2000)5 que o social lhe proporciona, ele não obedecerá a ela, 
pela falta de sentido nessa obediência. É preciso, portanto, que a preservação do meio ambiente para as 
presentes e futuras gerações assuma um sentido para o indivíduo, para que ele possa defendê-la. mas 
como concretizar essa ideia, se vive em um mundo em que o apelo de consumo é bastante significativo? 
Como trazer sentido para a preservação, se o apelo social é ambivalente, ou seja, ordena, ao mesmo 
tempo, “preserve a natureza e consuma o máximo que puder”? Dessa forma, a agressividade contra o 
meio ambiente, pode ser entendida, utilizando-se a concepção winnicottiana, como uma tentativa de que 
o ambiente social, na forma da lei social, seja coerente com o seu discurso constitutivo do social. Se a 

3 A “intrusão” constitui um conceito winnicottiano fundamental. A “mãe ambiente” não pode se antecipar à capacidade 
do bebê de, por exemplo, ficar sozinho durante um lapso temporal X. Se isso acontecer, essa falta será vivida como 
uma intrusão, como algo impossível de ser significado: o bebê deverá “fazer” antes de “ser”, o que impede o seu 
desenvolvimento saudável, em termos de relação de objeto.

4 A “criatividade” também constitui um pilar na teoria winnicottiana. Segundo Winnicott, a criatividade seria “ (...) a 
retenção, por toda a vida, de algo que pertence exatamente à experiência do bebê: a capacidade de criar o mundo.”

5 Winnicott estabelece a “apresentação de objeto” como uma das funções da mãe suficientemente boa. Esta deverá 
apresentar “pedaços do mundo” à criança no momento e da forma que eles possam fazer sentido para a mesma.   
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lei for intrusiva, ou seja, não fizer sentido para o indivíduo, ele continuará procurando essa coerência 
na forma de destruição do meio ambiente, na forma do consumo desenfreado, por exemplo. Isso não 
significa dizer que uma falha da “mãe ambiente”, durante o período do desenvolvimento emocional 
primitivo do bebê, fez com que o sujeito já constituído, ressignificando essa falta, agredisse o meio 
ambiente, aos moldes do que acontece com a delinquência juvenil. O que pretendemos defender é que 
o papel da ambiência como significativa para o indivíduo está presente em todas as etapas de sua vida 
e pode ser sempre atualizada, como acontece na forma da agressão ao meio ambiente.

Na parte I, trataremos da concepção da “mãe natureza”, ou seja, do meio ambiente em sua 
concepção usual, assim como da sua abrangência  na atualidade.

Na parte II, que diz respeito ao conceito de agressividade, trataremos, de início, da concepção 
mais ampla que esse termo assume, ou seja, do uso comum do mesmo. Em um segundo momento, 
cuidaremos das diferentes concepções que o termo “agressividade” assume na Psicanálise, partindo 
da pulsão de morte até chegarmos à agressividade na concepção psicanalítica winnicottiana. Trata-se, 
no entanto, de um estudo resumido, tendo em vista que esse não configura o foco principal do nosso 
trabalho, servindo apenas para esclarecer a diferença entre os dois termos em estudo e para ratificar 
a originalidade que o termo agressividade assume na teoria winnicottiana. Ao final dessa parte, 
cuidaremos, mais especificamente, da agressividade na concepção winnicottiana.

Na parte III, denominada “a dupla mensagem contraditória: agrida e preserve”, abordaremos 
a agressividade do homem contra a natureza e o ambiente social agressivo, que propicia, ele mesmo, 
condições favoráveis ao movimento de destruição da natureza. Trataremos, também, da dupla mensagem 
contraditória: consuma e preserve, emitida pelo “ambiente social”, como instrumento de promoção 
da agressividade contra o meio ambiente. Na medida em que o apelo da mídia, do comércio etc. é no 
sentido de que se deve consumir ao máximo e irrefletidamente e que as normas jurídicas proíbem a 
destruição da natureza, determinando a promoção de um meio ambiente saudável – vide a Constituição 
Federal de 1988, em seu art. 225 –, torna-se difícil para o indivíduo se relacionar com essa “ambiência 
intrusiva”, onde falta coerência e torna-se inviável a construção do sentido de preservação.

Na parte IV, intitulada “O desenvolvimento (ou acordo) sustentável como resposta à dupla 
mensagem contraditória: agrida e preserve”, tentaremos demonstrar que a coerência entre os discursos 
da lei e da mídia ou do interesse econômico e do interesse preservacionista pode oferecer ao indivíduo 
a possibilidade de ele não se sentir atacado pelo discurso social ambivalente e poder construir um 
sentido de necessidade de preservação. Em outras palavras, que ele pode ter a possibilidade de se 
relacionar com a lei social, não como se ela representasse o que chamamos de “ambiente intrusivo”, 
mas sim como um “ambiente facilitador”, tendo em vista o estabelecimento de uma relação adequada 
com a natureza. 

2. SobrE a  concEpção Da “mãE naTurEza” na aTualiDaDE

 Freud (1930), em seu texto “O mal-estar da civilização”, defende que o homem renunciou à 
plena satisfação dos seus instintos em prol da aceitação, do amor do outro. Por isso, criou a lei, a norma 
que limitaria a satisfação plena dos instintos, mas que, em contrapartida, proporcionar-lhe-ia o amor, 
a aceitação pelo outro.
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Lévi-Strauss (EDER, 1996)6 defende que a única lei universal é a da proibição do incesto, 
sendo ela fundante de uma vida em coletividade, necessária à sobrevivência da espécie humana. 
As demais leis, a esta subsequentes, surgiriam dentro dos moldes de especificidade de cada cultura. 
Dessa forma, protegido o “bem” básico, primordial, que era a sobrevivência em sociedade, o homem 
passou a construir, de uma ou de outra forma, a sua cultura, o seu “modo de ser no mundo”, a investir 
neste ou naquele “objeto”.7

Assim sendo, Lévi-Strauss nos fala em uma lei, que seria a primeira e, logo, a um só tempo, 
natural e já social por constitutiva mesmo das sociedades humanas (e, portanto, do próprio humano) 
(GuERRA FILHO, 2000, p.10),  representando uma troca entre o incesto e a sobrevivência da vida 
das coletividades, enquanto Freud nos fala em uma troca entre a satisfação de todos os instintos e a 
limitação dessa satisfação em favor do amor do outro. 

Hobbes e Rousseau também nos falam sobre as trocas entre os homens, modificando apenas 
a razão de sua origem. A troca que vivenciamos atualmente, no que tange ao meio ambiente, ocorre, 
por exemplo, entre o consumo de determinado bem e a preservação do meio ambiente. Mas essa troca 
implica em uma permuta diferente das duas possibilidades acima referidas. Realizar ou não o incesto 
implica em uma decisão humana que gera consequências imediatas. Limitar ou não a satisfação dos 
instintos também implica em uma decisão humana que gera consequências imediatas. Consumir ou 
não está a cargo das decisões humanas. O não consumo implicaria, no nosso exemplo, numa maior 
probabilidade de preservação do meio ambiente, ou seja, uma consequência mediata, mediada pela 
falta ou abstinência da satisfação dos desejos. A preservação em si não está garantida pelo ato humano, 
mas ela pode ter maiores possibilidades de acontecer em decorrência do ato humano adequado. 
O meio ambiente em si não se configura como algo passível de negociações humanas, como ocorre nas 
leis originárias propostas por Freud, Lévi-Strauss ou Rousseau. Ele é uma premissa para a existência 
do humano. Com isso, pretendemos fundamentar a nossa tese, no sentido da necessidade de uma 
abordagem diferente da relação do homem com o seu meio – do qual ele é parte, se adotarmos uma 
concepção biocentrista, em vez de uma concepção antropocentrista. O meio ambiente não pode ser 
tratado como um bem de troca, pois ele constitui uma premissa para a realização das trocas humanas. 
Partindo dessa concepção do meio ambiente e transportando-a para a sua implementação jurídica, 
temos que a forma juridicamente mais adequada de preservá-lo é ignorarmos o teor do ato humano, 
se lícito ou não, e nos atermos diretamente às possíveis consequências danosas desse ato, que deverão 
implicar necessariamente em uma responsabilização.

6 Cf. LÉVI-STRAuSS, Claude. A noção de estrutura em etnologia; Raça e história; Totemismo hoje. São Paulo: Ed. 
Abril Cultural, 1980. Cf.  LARAIA, Roque de Barros. Cultura, um conceito antropológico. 17. ed. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 2003, p. 53-58. É interessante notar a atualidade da teoria de Lévi-Strauss nas palavras de Klaus 
Eder, para quem “...modern environmentalism entails a dramatization of the relationship between man and nature 
in modern culture. The theoretical basis for this argument is that the relationship between man and nature refers 
to the binary code of culture versus nature which is a constitutive element in the cultural code of a society. This 
proposition is taken from Lévi-Strauss.” Cf. EDER, Klaus. Ob. cit., p.162.

7 O termo “objeto”, no presente contexto, deve ser entendido na acepção a ele atribuída pela Psicanálise. Objeto seria, 
assim, tudo com o que o sujeito se relaciona, tudo em que ele investe sua energia libidinal. “Enquanto correlativo da 
pulsão, ele é aquilo em que e por que esta procura atingir a sua meta, isto é, um tipo de satisfação.”Cf. LAPLANCHE 
& PONTALIS. Vocabulário de Psicanálise. São Paulo: martins Fontes, 2001, p.321.
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A lei universal de proibição do incesto e as possíveis trocas humanas entre instinto e amor 
somente podem ser possíveis, se antes existir um “espaço” adequado para que elas ocorram. Assim 
sendo, dada a importância do meio ambiente, que não pode ser tido como um simples bem de troca, 
mas como uma premissa para a realização das trocas, qualquer ato humano que implicar em uma futura 
possibilidade de lesão a ele deverá ser responsabilizado, para que seja coibido.  

 Cremos ser necessário todo o desenvolvimento do presente raciocínio para que possamos chegar 
à proteção do meio ambiente ou, mais precisamente, para que possamos retornar ao “ponto legitimador” 
da nossa discussão. Lévi-Strauss defende a proibição do incesto como a única lei universal, sem a qual 
seria impossível a sobrevivência da vida em sociedade. Mas, no momento histórico dessa afirmação, 
temos que a questão do “espaço de natureza” não existia. Poderia até existir o questionamento acerca do 
“espaço como limite”, já que determinada coletividade ocupava o espaço X e outra o espaço Y, significando 
a fronteira entre esses espaços o marco da separação entre esse e aquele povoado, essa e aquela cultura 
indígena, por exemplo. Mas o “espaço de natureza” não existia porque a natureza era abundante, ele não 
era objeto de questionamento, assim como as preocupações com o oxigênio saudável e a água potável 
para as presentes e futuras gerações. Diz-se que o próprio Direito surgiu como instrumento regulador das 
relações entre os indivíduos, dada a existência de bens8 escassos9 para satisfazer suas necessidades e/ou 
desejos infinitos. Faz-se necessário, portanto, regulamentar “o uso de poucos bens para muita gente”, 
pois do contrário seria impossível para nós a vida em sociedade e, logo, a própria vida humana. Assim 
sendo, não se haveria de questionar a fruição dos bens abundantes e a regulamentação estaria direcionada, 
principalmente, àqueles bens que seriam escassos para o uso humano.

 O meio ambiente tornou-se escasso para a civilização ocidental em decorrência do destino 
do “investimento objetal” por ela escolhido. Isso se prova pelo fato de que em outras coletividades, 
como, por exemplo, dentre as populações indígenas, a questão da preservação do meio ambiente não 
surge como tema problemático. Essa preservação faz parte do dia a dia, do “ser no mundo”10 dessas 
populações. O seu modo de vida não implicou em prejuízo a um meio ambiente que agora deve ser 
preservado ou mesmo reconstituído. Essa questão pode até ter surgido entre essas populações, mas 
ela aparece indiretamente, em decorrência da lesão ambiental provocada por outras populações, como 
aquelas que, como hoje é sabido, destruíram a chamada megafauna do continente australiano.  

8 Nesse sentido, é importante lembrar a diferenciação entre “bem” e “coisa”: o “bem” seria termo mais abrangente, 
designando “tudo o que é útil às pessoas”, enquanto que a “coisa” seria um bem em sentido estrito, já que, para o 
Direito, ela configura “todo bem econômico, dotado de existência autônoma e capaz de ser subordinado ao domínio 
das pessoas.” Cumpre ressaltar que, até o Código Civil de 1916, esses termos eram utilizados de forma indiferenciada: 
“coisas fungíveis e consumíveis”, “bens móveis e imóveis”. Cf. FIuZA, César. Novo Direito Civil. 5. ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2002, p.175-176.

9 Para monroy Cabra, “...el derecho (vigente) y justicia no están en una relación de medio a fin, sino en la que se 
encuentran en general un bien (cosa valiosa) y el valor en él realizado.” Cf. CABRA, marco Gerardo monroy. 
Introducción al Derecho, 2. ed. Bogotá: Editorial Themis, 1973, p.7.  André Franco montoro fala no “direito-interesse”, 
sendo que nessa categoria primordial do direito, ao lado do direito à vida e à liberdade, figura o direito de usar um 
imóvel ou de reivindicar uma propriedade. Cf. mONTORO, André Franco. Introdução à Ciência do Direito. São 
Paulo: Livraria martins Editora, 1974, p.34.

10 Refiro-me à preservação do meio ambiente como algo vinculado ao “ser no mundo”, como sendo algo compartilhado 
também no que tange ao “ser-com-outros”. Cf. WEISCHEDEL, Wilhelm. “Heidegger ou a Saga do Ser” In: Id. 
A Escada dos Fundos da Filosofia. São Paulo: Angra, 1999, p. 305-313. Nesse sentido, é importante destacar a posição 
de Heidegger quando ele afirma que “Esse mundo-em-torno (Umweltliche) (...) não são coisas com um caráter significativo 
determinado, objetos, ainda por cima concebidos como isso e significando isso, mas o significativo é primário, e se me 
apresenta diretamente, sem nenhum desvio de pensamento sobre o apreender-a-coisa. Vivendo em um mundo em torno, 
por toda parte e sempre ele me significa, tudo tem caráter de mundo (welthaft), munda (es weltet).” Cf. SAFRANSKI, 
Rüdiger. Heidegger: um mestre da Alemanha entre o bem e o mal. São Paulo: Geração Editorial, 2000, p.129. 
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Thierry Jeantet (1986, p.69) nos fala que espaços delimitados não ficaram livres de indivíduos 
por muito tempo. De início, eles eram ocupados de modo dispersivo e, até o advento da Revolução 
Industrial, as concentrações de indivíduos era fraca, inclusive nas cidades. As zonas de atividades foram, 
a partir de então, demarcadas. mesmo assim, esse fato não deu margem a circunscrições detalhadas 
e nem a “rotulações intransigentes”. O indivíduo, mesmo não sendo proprietário, gozava de espaços 
livres na natureza, raramente necessitava escapar para entrar em contato com a natureza, pois estava 
próximo a ela. As zonas de produção tinham um efeito menos agressivo sobre os espaços e a natureza. 
Não havia necessidade de falar do meio ambiente, porque o mesmo não era agredido (ou muito pouco). 
“A volta à natureza não era necessária, porque a natureza estava em toda parte”, assevera o autor.

O Direito Ambiental surge, então, como o instrumento para a proteção de um chamado “bem”, 
quando este começa a se tornar escasso, conforme referimos acima. Nesse contexto, cumpre ressaltar 
que, já a designação “bem ambiental” implica um direcionamento ideológico, implica posicionar o 
meio ambiente como algo separado e dominável pelo homem, dentro dos moldes do capitalismo.

Mas existe uma outra possibilidade de ser e de visão de mundo (Weltanschauung): assim 
como na Idade Média Deus era o paradigma a partir do qual se explicava tudo, na Idade Moderna, o 
homem individualista (e capitalista) passa a ser o modelo de todas as coisas. No momento histórico 
atual, impõe-se a necessidade da instituição de um novo paradigma que levaria a um reconhecimento 
e preservação do meio ambiente. Nesse sentido, como afirma Carlos Walter Porto Gonçalves (2000), 
o homem seria tido como “a natureza que tomou consciência de si própria”.11 Assim sendo, a natureza 
não seria concebida como mais um objeto jurídico do mundo moderno, que se torna escasso e, portanto, 
necessita ser regulamentado pelo Direito, mas sim como uma premissa imprescindível para a vida no 
nosso planeta, para a sobrevivência das relações humanas.

Cremos que a maior aproximação jurídica realizada até o presente momento, no sentido de uma 
aplicação do Direito, tendo em vista a proteção adequada ao meio ambiente, consiste na concepção 
dos chamados direitos difusos. Estes podem ser definidos como os direitos “(...) passíveis de serem 
fruídos por um grupo mais ou menos imprecisável ou, se preferirmos, não determinável de pessoas.” 
(BASTOS, 1994, p. 44-45). As principais características dessa categoria de direitos são a indeterminação 
dos indivíduos e a indivisibilidade do bem a ser protegido: o bem é de todos e de cada um. Podemos 
afirmar que os direitos difusos inauguram uma nova forma de proteção do meio ambiente na chamada 
sociedade do risco, que é a nossa, enquanto sociedade mundial ou globalizada. Conforme asseveram 
José Rubens morato Leite e  Patryck de Araújo Ayala (2002, p.124), no sentido de que “... o novum 
que se pretende atribuir às relações entre Direito e ambiente indubitavelmente não tem origem na 
introdução do ambiente visto como problema de investigação dogmática, mas sim nas diferenciadas 
soluções jurídicas e propostas de investigação dogmática dos novos problemas, produzidos a partir das 
rupturas estruturais entre o ambiente e a metódica utilizada pelos modelos clássicos do Direito público 
e privado, que têm evidenciado cada vez mais sua inadequação funcional frente ao objeto investigado.”

11 Id. ib., p. 9. Também nesse sentido, Olinto A. Pegoraro afirma que “sendo o homem o único ser vivo que entende 
o contexto e cria sentidos, nem por isso está acima da natureza, não é um ser sobrenatural; bem ao contrário, ele é 
natural, todo inteiro produzido pela natureza como o fruto mais evoluído. Nele e por ele, a natureza chega à razão. 
A razão não é um dom divino introduzido no animal-homem para seu uso exclusivo; mas a razão é o mais belo fruto 
da natureza a seu próprio serviço. Portanto, a inteligência e a liberdade não eclodiram na natureza para dominá-la, 
orientá-la e conduzi-la a grandes metas com o auxílio da tecnociência.” Cf. PEGORARO, Olinto A. Ética e Bioética. 
Da subsistência à existência. Petrópolis: Vozes, 2002, p.26.
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Para C. W. Porto Gonçalves, com a institucionalização da natureza como valor, “ser 
ambientalista” passou a ser “politicamente correto”, passou a ser moda, divulgada pela mídia e, 
portanto, passou a existir para o mundo social também como eticamente correto, como algo bom12. 
Carlos Walter Porto Gonçalves enfatiza, no entanto, que o exercício do ambientalismo exige “um 
senso crítico extremamente apurado”13, exige uma prática histórico-política associada à proteção ao 
meio ambiente. O ambientalismo esconde, por vezes, um falso consenso. As normas gerais de proteção 
ao meio ambiente, sejam elas morais ou jurídicas, não configuram medidas eficazes, em si, para sua 
proteção. É necessário que se esclareça a população acerca de necessidades específicas de proteção 
ao meio ambiente que devem ser “normatizadas” (KALS, 1996, p. 36-39), tendo em vista o bem 
comum.14 Pensamos que o que o referido autor quer postular seria a necessidade da implementação 
de uma “educação ambiental” dirigida à coletividade, incumbida constitucionalmente de “defendê-la” 
e “preservá-la” para as presentes e futuras gerações. Essa tarefa pedagógica configura, ao nosso ver, 
subsídio imprescindível para a formação de uma consciência ética na relação com o meio ambiente. 
(MERGULHÃO & VASAKI, 1998).

Também consideramos importante o argumento levantado pelo referido autor, ao classificar o 
ambientalismo – surgido na década de 1970 – como um movimento de contracultura. Dessa forma, 
se pensarmos a cultura como um “conjunto de significação que dá sentido à vida”, temos que a 
contracultura significaria a “construção de outras significações”. A postura que se tem frente ao meio 
ambiente, com as exigências internacionais introduzidas em Estocolmo (1972) de que as relações entre 
os Estados passassem a contemplar a questão ambiental, a educação ambiental, dentre outras, temos 
que o ambiental se impõe como “...cuidados com a natureza e esta, cada vez mais, fica reduzida ao não 
humano, ao não social, ao não político, repondo assim a grande dicotomia do pensamento ocidental, que 
é a separação entre o natural e o humano, separação essa que, estamos convencidos, é o fundamento 
da questão ambiental, exatamente o fundamento que precisa ser superado por uma crítica práxica.”15

12 “Algo bom” no sentido reducionista da ética, apontado por Joaquim Clotet na passagem referida.
13 É importante a ressalva que o autor faz acerca da “localização” do bem comum. Ele afirma que estamos inseridos 

em uma “história atual”, na qual temos de viver e agir, assim como perceber que estamos “inscritos em um processo 
histórico” que transcende o nosso cotidiano. O bem ambiental se contraporia, na prática, ao “bem oligárquico”, ou 
seja, ao bem que “só existe se for para poucos.” A nossa sociedade seria fundada em “bens oligárquicos”, portanto, 
todo mundo não pode ter tudo. O conceito de sustentabilidade deveria ser entendido no sentido de que a prática 
sustentável é aquela prática social que, feita por um, pode ser feita por todos. A sustentabilidade, portanto, pressuporia 
uma equidade social que é justamente o contrário do que acontece na cultura de demanda: um americano médio 
consome o equivalente a 173 etíopes e a 52 paquistaneses, dessa forma, devemos nos preocupar quando nasce um 
bebê nos Estados unidos e não quando nasce um bebê na Etiópia. O americano médio demanda muito mais recursos 
naturais e energia e ameaça muito mais o planeta. O padrão civilizatório em que ele vive não pode ser generalizado 
para o resto da humanidade. Dessa forma, ele é “rigorosamente insustentável”. Cf. GONÇALVES, Carlos Walter 
Porto. ob. cit., p. 152.

14 Nesse sentido, há de se entender o art. 225, parágrafo 1º , II e V da Constituição Federal, não somente como uma 
norma ampla de proteção ao meio ambiente, mas também como um “limite de segurança, ou de biossegurança”. 
Art. 225. “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. Parágrafo 1o – Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público:... 
II – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;... 
V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem riscos 
para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.” Cf. VARELA, Marcelo Dias; FONTES, Eliana & DA ROCHA, 
Fernando Galvão. Biossegurança e biodiversidade. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 101-102.  

15 Cf. PORTO GONÇALVES. Ob.cit., p.145.
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A separação entre homem e natureza modela uma ética e um direito no sentido de um “fazer 
para o objeto natureza”, em vez de um “fazer incluindo-se na natureza”. Pensamos que essa (falsa) 
separação é esclarecida de forma mais clara pela filosofia fenomenológica. Medard Boss, citando 
Heidegger, desconsidera a noção de consciência como separada do mundo – dos entes. Essa separação 
seria artificial e foi criada em face da necessidade de uma teoria do conhecimento.16 Boss afirma que 
“só depois de se ter feito esta separação e vendo-se o homem como uma psique, um ente consciente, 
existindo por si e primeiramente separado dos entes, é que foi possível questionar como os objetos 
entram na esfera da consciência. Como esta esfera transcende junto aos objetos para captar os entes. 
Esta famosa questão do conhecimento não pode ser resolvida.” Nesse sentido, é interessante o exemplo 
utilizado pelo autor citado, para ilustrar sua afirmação: “O entendimento, desde o início, está junto 
das coisas. Comparo este fato com a luz física que preenche o alcance, o espaço e, desde já, as coisas 
ficam iluminadas, mas não é a luz que faz as coisas.” (BOSS, 2001, p. 15) Assim sendo, a separação 
entre sujeito e objeto levou à transformação da ciência na única forma de conhecimento válido, em 
um processo longo e controverso, para cujo desfecho contribuíram também fatores econômicos e 
políticos.  Por outro lado, os objetos “ciência e técnica” conduzem, paradoxalmente, a uma ideia 
de unificação no âmbito social, criam a “sociedade mundializada” que traz, com a sua criação, uma 
acentuada necessidade de responsabilidade. (RuSS, 1999, p. 6).

Conforme afirma Boaventura de Souza Santos (2005, p. 21), o argumento em favor de privilegiar 
uma forma de conhecimento que se traduzia facilmente em desenvolvimento tecnológico teve de 
confrontar-se com outros argumentos em favor de formas de conhecimento que privilegiavam a busca 
do bem e da felicidade ou a “continuidade” entre sujeito e objeto, entre natureza e cultura, entre homens 
e mulheres e entre os seres humanos e todas as outras criaturas. A vitória do primeiro argumento, o do 
desenvolvimento tecnológico, explicou-se, segundo o referido autor, em parte pela crescente ascendência 
do capitalismo e das potencialidades de transformação social sem precedentes que trazia no seu bojo. 
No entanto, como se tem mostrado no que tange ao nosso objeto de estudo, que é o meio ambiente, a 
forma de ação do homem sobre o referido objeto tem-se mostrado insuficiente, inadequada. Pensamos 
que a nossa Constituição Federal, ao estabelecer que não cabe somente ao Poder Público cuidar do 
meio ambiente, ou seja, de se colocar na posição de intermediário entre “sujeito” e “objeto”, mas ao 
estender à coletividade ou, melhor dizendo, ao incumbi-la em um patamar de igualdade com o Poder 
Público, a preservação do meio ambiente promove uma diminuição no distanciamento entre “sujeito” 
e “objeto”: a coletividade deve incluir-se diretamente como responsável pela matéria ambiental, tendo 
em vista a sobrevivência de todos – natureza e espécie humana.

3. SobrE o TErmo “agrESSiviDaDE”

O termo “agressividade” comporta inúmeras definições. Mesmo partindo-se de concepções 
mais gerais, como aquelas encontradas nos dicionários da língua portuguesa (HOuAISS, 2001, 
p. 120), tem-se a agressividade ora como “disposição para agredir e/ou para provocar”, ora como 

16  Richard Von Dülmen afirma que a descoberta da subjetividade do homem foi tão central no iluminismo como a luta 
pela dignidade e pelos direitos humanos. Cf. VON DÜLmEN, Richard. Die Entdeckung des Individuums. Frankfurt 
am main: Fischer, 1997, p. 79.
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“espírito empreendedor, energia, atividade, combatividade”. No âmbito da psicologia, o termo também 
não comporta significado único ou mais preciso. Para Sillamy (1988, p. 14), agressividade significa 
“tendência a atacar”. Em um sentido mais estrito, configuraria o caráter belicoso de uma pessoa. Em 
acepção ampla poderia significar o dinamismo do sujeito que se afirma, não fugindo das dificuldades. 
Essas definições da psicologia confundem-se, portanto, com aquelas acima referidas.

A agressão, para a posição behaviorista, significa todo comportamento que fere ou traz 
prejuízo a outrem. Seria a “intenção” de ferir ou de trazer prejuízo a outrem. Para os cognitivistas, um 
comportamento é considerado agressivo unicamente se ele é, ao mesmo tempo, intencional e representa 
uma violação da norma que rege a situação na qual ele é produzido. G. moser (apud DORON, 2001, 
p. 38 e 39) destaca dois aspectos da agressividade: a agressividade maligna e destrutiva, e aquela 
benigna, “em que a combatividade se exprime pela competição e pela criatividade”.

Na psicanálise, a agressividade adquire um significado específico porque se refere à própria 
constituição psíquica do sujeito. mesmo assim, comporta entendimentos variados a depender de cada 
vertente psicanalítica específica. Segundo Zimermann (2001, p. 23 e 24), o termo “agressividade” 
significa um movimento (gradior) para a frente (ad), uma forma saudável de proteger-se contra os 
predadores externos, indicando também uma ambição sadia com metas possíveis de alcançar. Para 
Laplanche e Pontalis (2001, p. 11), a agressividade seria um “(...) conjunto de tendências que se atualizam 
em comportamentos reais ou fantasísticos que visam prejudicar o outro, destruí-lo, constrangê-lo, 
humilhá-lo etc. A agressão conhece outras modalidades além da ação motora violenta e destruidora, não 
existe comportamento, quer negativo (recusa de auxílio, por exemplo) ou efetivamente concretizado, que 
não possa funcionar como agressão. A psicanálise atribuiu uma importância crescente à agressividade, 
mostrando-a em operação desde cedo no desenvolvimento do sujeito e sublinhando o mecanismo 
complexo da sua união com a sexualidade, e da sua separação dela. Esta evolução das ideias culmina 
com a tentativa de procurar na agressividade um substrato pulsional único e fundamental na noção de 
pulsão de morte”.  Rycroft (1975, p. 34 e 35) acrescenta que a tendência quase universal dos analistas 
a equacionar agressividade com ódio, destrutividade e sadismo choca-se tanto com sua etimologia 
do termo (ad-gradior: movimento-me para a frente), acima referida, quanto com o seu significado 
tradicional de dinamismo, autoafirmatividade, expansividade, impulso. O emprego psicanalítico advém 
dos últimos trabalhos de Freud, nos quais ele concebeu a agressividade como sendo um derivado da 
pulsão de morte. A psicologia do ego utiliza a “agressificação” e a “desagressificação” como homólogos 
de “libidinização” e “deslibidinização”. Para Freud, as manifestações agressivas tinham, de início, um 
caráter reativo, como uma espécie de resposta à frustração, superação da frustração. Posteriormente, 
configura duas qualidades do psiquismo: uma autodestrutiva, sob a denominação de pulsão de morte, 
e a outra, denominada pulsão de vida. 

4. Da pulSão DE morTE à agrESSiviDaDE

Conforme afirmamos acima, o termo agressividade comporta várias acepções, seja na 
comunicação geral, seja na psicologia e até mesmo na psicanálise propriamente dita. Não nos 
deteremos com profundidade na apreciação dos vários conteúdos da agressividade para a psicologia 
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e nem mesmo para as diversas concepções que o termo adquire dentro da psicanálise. Traçaremos 
um rápido percurso, que se inicia com a introdução da segunda tópica freudiana, em que o conceito 
de pulsão de morte é inserido na psicanálise, nos detendo em algumas concepções psicanalíticas do 
termo, que entendemos ser relevantes para o objetivo do nosso trabalho, até chegarmos no conceito 
winnicottiano de agressividade.

 Freud introduz o conceito de pulsão de morte em 1920 – com a publicação de “mais além do 
princípio do prazer”. Essa introdução modifica a teoria das pulsões, a concepção de neurose e a visão 
de homem subjacente à teoria e à clínica. A mente, antes – no Projeto para uma Psicologia Científica, 
de 1895 – funcionava tendo em vista eliminar tensões (conflito entre prazer e desprazer). A repressão 
visava, nesse contexto,  amenizar o desprazer, gerando a neurose, na maioria das vezes. A vida psíquica 
se organizava a partir do conflito entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. Freud revisa 
esse conceito quando verifica dentre seus pacientes a compulsão à repetição17. Ele constata que o que 
se repete é o doloroso. Para Freud, a pulsão de morte tende para uma recondução do ser vivo ao estado 
inorgânico através de uma redução completa das tensões. “Trata-se de um fluxo de energia cuja descarga 
pode levar à supressão da tensão instaurada, naquele momento uma suspensão da vida” (SANCHES, 
2000). Nesse sentido, é importante a afirmação de Renato Mezan (1982), quando diz que “a tendência 
do desenvolvimento aparece como um derivado da repetição (...). A regressão, forma anterior de 
repetição, acaba por conduzir o ser vivo à condição inorgânica de que partiu, ou seja, a morte repete 
o estado anterior ao nascimento”.

 A partir de 1920, satisfação (Befriedigung) deixa de ser uma procura imediatista de suspensão 
de estímulos (Reize), da pressão (Drang), da necessidade (Bedürfnis). O que a pulsão de morte procura 
é o total cancelamento da tensão (HANNS, 1999). Para Freud, pulsão de morte só pode se expressar 
de maneira indireta, não é encontrada de forma direta. Ele estabelece como conceito fundamental o 
de fusão pulsional, desenvolvido no texto “o problema econômico do masoquismo”, de 1924.

 Freud substitui a concepção de sexualidade de base orgânica, alicerçada no inconsciente pela 
“repetição” vinculada à pulsão de morte e pela “ligação” que configura a pulsão de vida. Para Freud, 
a pulsão de morte18 encontra-se estreitamente relacionada ao “funcionamento”, enquanto que para 
m. Klein, ela diz respeito a um “alvo” de auto e heterodestrutividade. Para A. Green, “a manifestação 
própria à destrutividade da pulsão de morte é o desinvestimento” (GREEN, 1988).

17 O conceito de “compulsão à repetição”, Wiederholungszwang, foi referido por Freud, no sentido de constituir um “(...) 
processo inconsciente e, como tal, impossível de dominar, que obriga o sujeito a reproduzir sequências (atos, ideias, 
pensamentos ou sonhos) que, em sua origem, foram geradoras de sofrimento, e que conservam esse caráter doloroso. 
A compulsão à repetição provém do campo pulsional, do qual possui o caráter de uma instância conservadora. Cf.  
ROuDINESCO, Elisabeth e PLON, michel. Dicionário de Psicanálise, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998, p. 656.

18 Para CHEmAmA, a “pulsão de morte” é um dos conceitos fundamentais na psicanálise, constituindo mesmo parte 
de sua base conceitual. FREuD, a partir de 1915 inseriu a dualidade pulsão de vida e de morte, defendendo que essa 
combinação e enfrentamento produzem a própria dinâmica subjetiva. Em linhas gerais, pode-se dizer que as pulsões 
de vida reúnem uma parte das pulsões sexuais, que permite a sobrevivência da espécie, e uma parte das pulsões do 
eu, que visa a sobrevivência do indivíduo. Já as pulsões de morte compreendem uma face das pulsões sexuais, que 
é aquela que coloca o indivíduo em perigo, por estar a serviço exclusivamente da espécie, uma face das pulsões do 
eu, ou seja, aquela que ameaça a espécie porque privilegia o indivíduo, e uma face das pulsões de objeto, que é a 
que preside a destruição do objeto, ao se assegurar de sua incorporação no seio do sujeito. Cf. CHEmAmA, Roland. 
Dicionário de Psicanálise, São Paulo: Artmed, 2002, p. 177-180. 
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Segundo Daniel Widlöcher (1988), o conceito de “pulsão de morte” é bastante problemático, 
em psicanálise. Freud o explicita em “Além do princípio do prazer” e encontra fortes resistências à sua 
aceitação pelos colegas. O conceito de pulsão de morte teria a finalidade de “formalizar uma teoria geral 
que organiza, num sistema explicativo mais vasto, a interação dos processos psíquicos. Fundada na 
hipótese de uma tendência primária  do organismo à redução completa das tensões, pretende dar conta 
do dualismo pulsional fundamental, da tendência à compulsão à repetição, da origem da agressividade 
e da primazia da autoagressividade sobre a dirigida contra outrem.”

Daniel Widlöcher (1988) lança, ainda, vários questionamentos acerca da teoria da pulsão de 
morte, como o que se deveria manter da teoria da pulsão de morte, tendo em vista a prática e o modelo 
de funcionamento mental necessário para o seu exercício. Se o conceito seria realmente necessário. 
Se ele ajudaria, sobretudo, a compreender a natureza fundamentalmente conflitiva do jogo pulsional, 
dar o peso adequado ao trabalho da ideia de morte na atividade psíquica, explicar os limites da ação 
terapêutica ou dar conta de estruturas psicopatológicas inexplicáveis exclusivamente pelo modelo do 
conflito neurótico. 

Jean Laplanche (1988) chama atenção para o perigo de se adotar a expressão “pulsão de morte”, 
Todestrieb, dotando-o de um conteúdo, a agressividade, o que não corresponde nem às experiências 
visadas por Freud, nem à função da noção no equilíbrio geral do pensamento freudiano.  Não se deve 
também, segundo Laplanche, aderir de maneira puramente literal e dogmática às formulações freudianas, 
mesmo que apenas em razão das contradições destas formulações e sua evolução. 

Hanna Segal (1988), tendo como referência sua experiência clínica, de orientação kleiniana, 
cita Freud e reafirma a pulsão de morte como sendo uma “pulsão biológica que pressiona para o 
retorno ao inorgânico – o organismo reagindo a qualquer perturbação pela tentativa de reencontrar o 
status quo” como ocorre na compulsão à repetição, no masoquismo e no aspecto mortífero do supereu 
melancólico. Afirma, ainda, que a “libidinização” está quase sempre presente, enquanto parte da fusão 
das pulsões de vida e de morte. 

Para m. Klein (1988), a inveja19 e a pulsão de morte têm em comum um traço essencial. Ambas 
atacam a vida e as fontes da vida. A inveja seria uma manifestação externa da pulsão de morte. A inveja 
é necessariamente um sentimento ambivalente, pois está enraizada na necessidade e na admiração. 
Assim sendo, “(...) o objeto é percebido ao mesmo tempo como uma perturbação que cria a necessidade 
e como o único objeto capaz de anular esta perturbação. Enquanto tal, o seio de que necessitamos é 
odiado e invejado. E uma das dores que precisa ser afastada pelo aniquilamento de si e do objeto é a 
provocada pela tomada de consciência da existência deste objeto e da inveja que ele suscita”. A autora 
estabelece uma ressalva importante, quando afirma que o conceito de pulsão de morte é muitas vezes 
criticado por ignorar o “meio ambiente”. Afirma que esta observação é absolutamente errônea, já que 

19 “Inveja” foi um conceito introduzido por melanie KLEIN, em 1924, para “(...) designar um sentimento primário e 
inconsciente de avidez em relação a um objeto que se quer destruir ou danificar. A inveja aparece desde o nascimento, 
e é inicialmente dirigida contra o seio da mãe. Na  posição esquizo-paranoide, ou depressiva, a inveja ataca o objeto 
bom, para dele fazer um objeto mau, assim produzindo um estado de confusão psicótica.” Cf. ROuDINESCO, 
Elisabeth e PLON, michel. Dicionário de Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998, p. 397.
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a fusão e as modulações das pulsões de vida e de morte que determinarão o desenvolvimento eventual 
fazem parte das relações que se desenvolvem com o primeiro objeto e, evidentemente, o processo será 
profundamente afetado pela natureza real do meio. 

Pensamos ser possível estabelecer paralelo do que foi afirmado pela autora, da importância 
da mãe como primeiro objeto, ou primeiro ambiente, a um outro ambiente, ou seja, o meio ambiente 
propriamente dito, a “mãe natureza”, como um “segundo objeto” com o qual o indivíduo estabelece 
uma relação que é essencial para a sua sobrevivência como membro da espécie.  

Eero Rechardt (1988) entende que a pulsão de morte é uma “... luta ativa, permanente e obstinada, 
para reencontrar um estado de paz conhecido anteriormente: esforço para se livrar do que é vivido 
como perturbador e/ou mantenedor da inquietude. A morte é apenas uma forma particular deste estado 
de paz, e a destruição é somente um dos meios de lutar para alcançá-lo. O propósito central e principal 
da pulsão de morte, sua meta, sua finalidade é, precisamente, a paz sob uma forma ou outra, através de 
um ou outro meio. Não se trata, num plano psicanalítico, de um princípio biológico demonstrável, mas 
sim de uma aspiração psíquica fundamental”. E esse “estado de paz”, que é uma expressão positiva, 
descreve um estado que somente pode ser entendido negativamente, ou seja, como o afastamento de 
algo. Para este autor, a grande descoberta de Freud em “Além do princípio do prazer” foi de ver na 
“compulsão à repetição” uma forma básica de trabalho psíquico, que visa destruir as outras atividades 
psíquicas. Sendo que, por outro lado, a repetição é um aspecto construtivo, da pulsão de morte. Eero 
Rechardt afirma, ainda que, todo conteúdo ou função psíquica que não realize sua função de ligação 
da libido, é rejeitado, obliterado e desinvestido. E cita Winnicott para explicar o caso de um bebê que 
“... destrói a imagem da mãe quando esta imagem não fornece mais a segurança contra o sofrimento 
causado por sua ausência.”  Para ele, a pulsão de vida – Eros – e a pulsão de morte formam juntas 
um sistema binário, onde um não pode existir sem o outro, sendo que juntos, eles podem criar uma 
infinidade de formas de vida e de morte.

André Green (1988) aborda a interpretação atual da “pulsão de morte”, afirmando que o 
problema de sua manutenção ou substituição como conceito psicanalítico depende de múltiplos 
dados, tais como “a eliminação da discussão de uma das fontes do pensamento freudiano – a reflexão 
sobre os fenômenos culturais e a especulação metabiológica não entram mais em consideração no 
debate em função de razões complexas. Uma destas poderia decorrer da contradição entre o que vai 
no sentido da hipótese de Freud no plano cultural onde o desenvolvimento dos meios de destruição é 
cada vez mais inquietante (ação dos homens contra a natureza e nas suas relações entre si) e o que até 
agora infirme esta hipótese nas ciências biológicas, não lhe dando nenhum suporte material” (grifos 
meu). mais adiante, o Autor questiona-se acerca de “qual seria  a função que poderia desempenhar o 
papel correspondente de representante da pulsão de morte, lembrando-se que para ele – Freud – é a 
autodestruição que é sua expressão fundamental, a heterodestruição constituindo apenas uma tentativa 
de alívio da tensão interna, ponto de vista contestado por muitas das teorias pós-freudianas. Green 
adere plenamente à hipótese de que a função autodestrutiva desempenha, para a pulsão de morte, um 
papel correspondente àquele que desempenha a função sexual para Eros. No entanto, diferente de 
Freud, não crê que se deva defender a ideia de que esta função autodestrutiva se expressaria primitiva, 
espontânea ou automaticamente.
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Na “fronteira” entre o conceito de pulsão de morte, criado por Freud, e o conceito de 
agressividade, da teoria winnicottiana (ABRAm, 2000), encontramos a leitura de Garcia-Roza (1990) 
acerca desse conceito. O referido autor, reinterpretando uma leitura lacaniana, afirma que é necessário 
reconhecer Tânatos como potência criadora. Ele, Tânatos, configuraria uma potência “antinatural” 
e “anticultural” implicando, portanto, na “emergência de novas formas” de agressividade. Também  
N. Zaltzman (2000) afirma, nesse sentido, que “o recurso dos limites do corpo é, às vezes, o único que 
resta a um sujeito para se subtrair do excesso de ascendência mental de um outro, uma ascendência 
mental potencialmente mortífera, por ser exclusiva de uma escolha ou de uma recusa da vida apropriada 
por outro que não seja o sujeito”.

Para Winnicott (2000), a origem da agressividade e da fantasia destrutiva – que as demais correntes 
psicanalíticas denominam “pulsão de morte” – estaria na dependência e, portanto, no fator ambiental. 
O bebê depende do fator ambiental e, dessa forma, a agressividade é construída a partir da relação do 
bebê com o ambiente, ela não é, portanto, independente. Assim sendo, no início do desenvolvimento 
emocional, o bebê é o objeto e o objeto é ele – o bebê alucina o seio e o seio está lá. Quando o bebê 
se encontra suficientemente abastecido da ilusão de onipotência, entram os fenômenos transicionais, o 
objeto transicional, que o ajuda a realizar a passagem do estado de onipotência para o estado de perda 
da onipotência. Assim sendo, o objeto subjetivo vai gradualmente relacionando-se a objetos que são 
objetivamente percebidos. Essa “loucura”, de acordo com Winnicott é permitida aos bebês. Sendo que 
o comportamento alucinatório somente é tido como loucura propriamente dita quando ocorre na vida 
adulta, expressando a deficiência ambiental na fase do desenvolvimento emocional primitivo. 

Pensamos que, em Winnicott, a agressividade assume um sentido original dentro da psicanálise. 
Para o referido autor ela se torna eminentemente positiva e imprescindível, como elemento constitutivo 
do desenvolvimento emocional primitivo saudável. É certo que, mesmo dentro da concepção 
psicanalítica freudiana, o aspecto positivo da agressividade já havia sido ressaltado, como quando 
ela aparece como “superação da frustração” nos primeiros estudos de Freud (apud ROuDINESCO, 
1998, p. 628): Na primeira tópica (consciente versus inconsciente) a dualidade era representada pela 
dicotomia entre pulsões de autopreservação e pulsões libidinosas. Na segunda tópica, no entanto, Freud 
introduz a dualidade pulsão de vida e pulsão de morte, quando a agressividade passa a se vincular à 
pulsão de morte.

Para Winnicott, a agressão primária no indivíduo é sinônimo de atividade, de motilidade, seria 
“parte do apetite” (apud ABRAm, 2000, p. 4). Pensamos, com Winnicott, que criança saudável se 
utilizaria da agressividade como possibilidade de se constituir como sujeito, desde que o ambiente 
(ou a mãe ambiente) seja saudável ou lhe proporcione a oportunidade de ser agressivo, de se mover. 
Winnicott (apud ABRAM, 2000, p. 21) afirma que a teoria ortodoxa abarca a suposição de que a agressão 
é reativa ao encontro com o princípio de realidade, enquanto que, para ele, é a pulsão destrutiva que  cria 
a qualidade da externalidade. Isto é fundamental em sua argumentação. Não existe raiva na destruição 
do objeto ao qual o autor se refere, embora possa dizer que haja alegria em sua sobrevivência. Para 
Winnicott, a possibilidade de ser “saudavelmente agressivo” representa uma conquista na seara da 
constituição do psiquismo humano. Uma poesia escrita por ele serve bem para ressaltar essa afirmação 
(apud NEWmANN, 2003, p. 42):
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“Eu te encontro.

Tu sobrevives ao que eu te faço

enquanto te reconheço um não eu.

Eu te uso.

Eu te esqueço.

mas tu te lembras de mim.

Continuo a te esquecer;

Te perco.

Estou triste.”

Conforme se pode verificar no escrito poético acima, para Winnicott, o amor e o ódio constituem 
dois principais elementos a partir dos quais se constroem as relações humanas. Ambos envolvem 
agressividade.

Na criança sadia, satisfeitas suas necessidades de holding, handling e apresentação de objetos, 
desenvolve-se a capacidade para colocar-se na situação das outras pessoas e identificar-se com 
pessoas e objetos externos, o que caracteriza a aquisição do “concernimento”. Assim sendo, o impulso 
construtivo está relacionado com a aceitação pessoal, por parte da criança, da responsabilidade pelo 
aspecto destrutivo da sua natureza. Dando-se tempo para o processo de maturação, a criança se tornará 
capaz de ser destrutiva e de odiar, agredir e gritar, em vez de aniquilar magicamente o mundo. Dessa 
maneira, a agressão concreta é uma realização positiva. 

Em seu texto de 1950, intitulado “agressão e sua relação com o desenvolvimento emocional” 
(apud mELLO FILHO, 2001, p. 114 e 115) Winnicott estabelece três estágios de desenvolvimento da 
agressividade: o estágio da “pré-ocupação”, em que a criança existe como pessoa, tem objetivos, mas 
não se preocupa com os resultados de suas ações. Nesse momento de seu desenvolvimento emocional 
ela não consegue reconhecer que o objeto destruído por sua excitação é o mesmo que ela valoriza nos 
intervalos tranquilos, entre as excitações. Na etapa seguinte, o ego está de tal forma integrado que o 
indivíduo consegue se preocupar com os resultados de sua experiência pulsional básica e ideacional.  
Surgem, então a capacidade de sentir culpa e os desejos de reconstruir e reparar. No terceiro estágio, 
o amor e a agressividade se apresentam fundidos. O indivíduo adquire a capacidade de desenvolver 
muitas relações interpessoais a partir dos conflitos triangulares.  Nesse contexto, é importante destacar 
a diferença entre Winnicott e m. Klein, no sentido de que, enquanto o primeiro enfatiza  mais a 
preocupação, ou seja o “concern”, a segunda acentua a “culpa”. 

5. a agrESSiviDaDE prESEnTE na Dupla mEnSagEm conTraDiTória:  
conSuma E prESErvE (a naTurEza)

 O estudo da dupla mensagem ou duplo vínculo – double bind – da comunicação humana 
começou a ser desenvolvido pelos antipsiquiatras e constitui dado científico original na compreensão 
das relações de poder. Em 1956, surgiu um trabalho decisivo no campo do duplo vínculo, realizado 
na universidade de Palo Alto, na Califórnia, por Gregory Bateson e sua equipe.  Foi publicado com o 
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título “Sobre uma teoria da esquizofrenia”.  Criou-se, então, o conceito de “duplo vínculo” (BATESON, 
1981), baseado em situações observadas com frequência, segundo as quais o indivíduo se via diante 
de alternativas simultâneas e contraditórias. Por “duplo vínculo” entende-se, nesse sentido, a manobra 
exercida nas famílias de esquizofrênicos que constitui o fator que mais contribui para a gênese da 
esquizofrenia em um dos membros da família especialmente eleito para desempenhar esse papel.  
O duplo vínculo caracteriza, dessa forma, uma dupla comunicação que produz ligação dupla também 
entre comunicador e comunicando, sendo que o que é comunicado é contraditório, persistindo uma 
oposição ou mesmo contradição de discursos. Em linhas gerais, pensando no cotidiano das relações 
pessoais, o duplo vínculo ocorreria quando uma pessoa nos diz sim e não ao mesmo tempo, demonstra 
alegria e tristeza concomitantemente, transparecendo ódio, afirma verbalmente um amor sincero. A dupla 
vinculação pode ser feita através de vários canais de comunicação. Pode, por exemplo, ser afirmado 
pela fala e negado pela expressão facial. Também pode ocorrer em apenas um canal de comunicação, 
no paradoxo entre um conteúdo verbal de uma fala e sua inflexão. 

No capítulo anterior perfizemos, de forma condensada, o caminho que se iniciou na pulsão de morte, 
até chegarmos na agressividade, na concepção winnicottiana que esse termo assume. Abordaremos no 
presente capítulo a “dupla mensagem”, pelo fato da mesma manter, ao nosso ver, estreita relação com o 
conceito de agressividade no sentido atribuído por Winnicott a esse termo. Ou seja, trata-se da agressividade 
no contexto do indivíduo agredir o ambiente, tendo em vista a sobrevivência deste, ou na tentativa de 
reaver algo que lhe foi roubado, ou ainda, o que é mais específico no conceito de agressividade para o 
presente estudo, procurando encontrar no ambiente uma coerência, que não o faça se sentir invadido, ou 
que não caracterize uma intrusão do ambiente na seara individual ou mesmo na seara coletiva. 

A vinculação entre a agressividade e a dupla mensagem aparece indiretamente, ou seja, ao se 
emitir a mensagem: consuma, estar-se a autorizar o consumo de bens mesmo que esse consumo implique 
na destruição da natureza. A vinculação aparece também na forma que chamamos de derivada: ao enviar 
uma dupla mensagem, concomitantemente, consuma e preserve, essa mensagem constitui em si uma 
forma agressiva de lidar com a questão ambiental, pelo fato de ser ambígua e não apontar para uma 
solução efetiva de preservação, ou mesmo por não esclarecer a possibilidade de destruição presente 
no ato de consumir, dada a impossibilidade da manutenção da preservação concomitantemente ao ato 
de consumir. A dupla mensagem dificultaria, assim, a possibilidade de uma solução satisfatória para o 
problema da preservação da natureza porque não esclarece ao receptor das mensagens, o que realmente 
se quer dizer ao se afirmar consuma livremente e preserve, ou, pelo menos não torna claro que as 
consequências do consumo de bens está vinculada diretamente à não preservação do meio ambiente. 
Em termos winnicottianos, conforme afirmamos acima, a agressividade encontra-se exatamente na 
falta de sentido, ou seja, na impossibilidade de se encontrar coerência em um ambiente (social) que 
afirme “consuma e preserve” ao mesmo tempo. Assim sendo, o indivíduo e a coletividade sente-se 
invadido por uma ou duas mensagens incoerentes que o impossibilitam de produzir criativamente um 
sentido e, dessa forma, também atuar criativamente com sentido em relação ao meio ambiente.  

Transpondo o conceito de duplo vínculo para o nosso estudo,   ou seja, ainda abordando a 
agressividade presente na dupla mensagem: consuma e preserve, temos que o duplo vínculo constituiria 
um instrumento de poder eficaz e atuante no que tange à domesticação de pessoas nas sociedades de 
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consumo, domesticação esta que implicaria em uma necessária contrapartida agressiva, mesmo que 
estejamos falando em uma agressividade dissimulada ou derivada de um outro ato, no caso, um ato 
de consumo. E isso porque os diversos meios de comunicação apelam para um consumo irrefletido 
e permanente, enquanto que a lei e o Poder Público apontam para uma necessária preservação dos 
recursos naturais, que se encontram em via de extinção, pela impossibilidade de renovação em um 
tempo hábil.  De acordo com David Smail (SmAIL, 1993), o ciclo da vida das pessoas, o seu cotidiano 
torna-se cada vez mais marcado pelas implicações do mercado de consumo do que pela significação 
social de seus eventos. Desde que se nasce até a morte, os estágios da vida tiram seu significado mais 
seguindo o modelo consumista do que da convivência com os iguais.  Também o ciclo anual é marcado 
por uma série de celebrações de consumo – aniversário, Dia das mães, dos Pais, Natal etc. O curso 
de nossas vidas vem tendendo a ser cada vez mais  demarcado pelas orgias de gastos do que por sua 
significação como ritos sociais. Acrescentando ou incluindo a significação ambiental no que o referido 
autor chamou de significação social, temos que na dupla mensagem: consuma e preserve, ocorre um 
desequilíbrio entre as mensagens, o que torna os pesos diferenciados e faz com que a balança penda para 
o consumo, já que este pede uma resposta imediata – de prazer – enquanto que aquele, a preservação 
da natureza, implica em consequências a longo prazo e que geram, pelo menos à primeira vista, um 
desprazer imediato, justamente em decorrência do ato interruptivo do consumo.

Cumpre recordar, que em uma perspectiva histórica, o conflito entre consumo e preservação, ou 
seja, a presença da dupla mensagem, que manda destruir e preservar ao mesmo tempo, construiu-se na 
sociedade moderna. Antes disso, antes da chamada modernidade, não se falava, por exemplo, em “espaço 
de natureza”. Este não existia porque a natureza era abundante, era assunto inquestionável, assim como 
tudo o que dizia respeito ao ar, à água e ao vento. Diz-se até que o próprio direito, como instrumento de 
regulamentação social, surgiu para orientar e limitar as relações entre os indivíduos, dada a existência 
de bens escassos para satisfazer suas necessidades e/ou desejos infinitos. A partir de um momento 
histórico, fez-se necessário regulamentar “o uso de poucos bens para muita gente”, pois do contrário 
seria impossível a vida em sociedade e, logo, a própria vida humana. Antes da modernidade, não existia 
o questionamento acerca da fruição dos bens abundantes, e a regulamentação estava direcionada, 
principalmente, àqueles bens que eram escassos para o uso humano. A regulamentação acerca dos bens 
de consumo, o que se denomina direito do consumidor, ocorreu posteriormente, em decorrência mesmo 
de uma complexificação da primeira, ou seja, posteriormente à própria modernidade, configurando o 
que se denomina hoje de pós-modernidade e que preferimos chamar de sociedade atual. Pensamos que 
o meio ambiente tornou-se escasso para a civilização ocidental em decorrência, principalmente, do 
destino do tipo de investimento por ela escolhido, ou seja, em decorrência da produção e proliferação 
excessiva de bens de consumo. Isso se prova pelo fato de que em outras coletividades, como por 
exemplo, dentre as populações indígenas, a questão da preservação do meio ambiente não surge como 
tema problemático não gerando a produção das duplas mensagens “consuma e preserve”. A preservação 
faz parte do dia a dia, do “ser no mundo” dessas populações. O seu modo de vida não implicou em 
prejuízo a um meio ambiente que agora deve ser preservado ou mesmo reconstituído. Essa questão 
pode até ter surgido entre as populações indígenas, mas ela aparece indiretamente, em decorrência da 
lesão ambiental provocada por outras populações, pelo chamado homem ocidental. 
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No que diz respeito à ambiguidade da mensagem: consuma e preserve, lembramos do que 
Joaquim Clotet nos fala acerca do fato de que o pluralismo ético da “sociedade global” torna difícil 
a tarefa de unificação entre os valores éticos do bem e do mal, do justo e do injusto, do adequado e 
inadequado, do correto e do incorreto.20 Assim sendo, preservar a natureza é necessário, mas consumir 
também é imprescindível, ambas as ações seriam “do bem”,  seriam justas e adequadas. O problema 
surge quando se tem de conciliar as mesmas tendo em vista a manutenção de uma coerência lógica:  
como preservar a natureza em um mundo de consumo acelerado? 

A incoerência do discurso persiste, e vai se potencializando, se pensarmos que no contexto 
histórico-cultural-econômico, temos que o meio ambiente, antes tido como uma espécie de res 
nullius, no sentido de configurar um “bem de ninguém”, porque existia em abundância e, portanto, 
não interessava enquanto valor a ser apropriado e transformado em bem, passou a ser um valor e, 
dessa forma, “(...) a sociedade deve chamar para si a responsabilidade de preservá-lo”.21 O momento 
da “valorização” do meio ambiente, da natureza, estabelece o nascimento de um valor ético que gerou 
a necessidade de que a sociedade se mobilizasse em torno da preservação da natureza. Dessa forma, 
estabeleceu-se um elo entre coletividade e Poder Público, no sentido de que ambos devem responder 
por esse “bem socialmente valorizado”, promovendo a preservação do meio ambiente. O valor “meio 
ambiente”, portanto, foi recepcionado e encontra-se protegido na nossa Constituição Federal, no  
art. 225, adquirindo, assim, um sentido deôntico que é jurídico, além de ético.  Da mesma forma, o 
direito ao consumo se estabiliza e é garantido, adquirindo proteção além da ética, ou legítima, mas 
ainda não legal, ou seja, torna-se protegido pela norma específica formal: o Código de Defesa do 
Consumidor, tornando-se definitivamente obrigatória do ponto de vista formal.

O conceito de ambiguidade, assim como o conceito de paradoxo, estão presentes na teoria 
winnicottiana, no entanto, assumem um sentido constitutivo, ao contrário do que ocorre, ao nosso 
ver, com o conceito de ambiguidade atrelado à dupla mensagem, que implica em uma ação agressiva 
destrutiva. Segundo Jan Abram (2000), a ambivalência, para Winnicott, seria “(...) um fator do 
desenvolvimento indicativo do reconhecimento do amor e do ódio inerentes à mesma pessoa em um 
mesmo tempo. A ambivalência vem a ser a tomada de consciência de que a mãe dos tempos tranquilos 
é a mesma mãe dos tempos turbulentos.”  Isso diz respeito às duas mães presentes em sua mente e se 
refere, portanto, a sua própria ambivalência, apontando para a necessidade de ele construir algo que lhe 
faça um “sentido de mãe”, que possa estar presente durante a ausência da mãe propriamente dita. Em 
outras palavras, aponta para a necessidade da construção de um objeto transicional, algo que transite 
entre ele e a mãe real. A ideia de paradoxo também está presente, até mesmo como inerente a outros 
conceitos winnicotianos. Por exemplo, quando explica o processo criativo, Winnicott (1999) afirma 
que a criança precisa criar o mundo que a rodeia. Em outras palavras, que ela precisa criar um mundo 
que já existe. No entanto, o objeto somente pode ser considerado como criado ou recriado, se fizer 
sentido para a criança.  Quando o ambiente se impõe à criança, impedindo que ela exerça sua potência 
criativa ou o seu direito de criar os objetos, ou seja, quando o ambiente se torna intrusivo, os objetos 

20 Cf. CLOTET, Joaquim. Biotética, uma aproximação. Porto Alegre: EDIPuCRS, 2003, p.128.
21 Cf. GONÇALVES, Carlos Walter Porto. Meio ambiente, ciência e poder: diálogo de diferentes matrizes de 

racionalidade In: Ambientalismo e Participação na Contemporaneidade. São Paulo: Educ, 2002, p.135.
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do mundo externo não vão lhe fazer nenhum sentido, ela assumirá, então, uma postura submissa frente 
ao mundo. Essa postura da criança frente ao objeto que não lhe faz sentido seria a mesma postura 
assumida pelo adulto, frente a uma dupla mensagem, que igualmente não lhe faz sentido, como por 
exemplo, aquela que determina que ele proteja o meio ambiente e, ao mesmo tempo consuma, o que 
vai gerar uma degradação do mesmo. 

Dessa forma, o ambiente social é agressivo ao ser ambíguo, quando manda que preserve e 
que consuma, gerando uma postura destrutiva ou descompromissada no indivíduo e na coletividade 
frente a uma dupla mensagem que não faz sentido, ou que não permite que ele se aproprie do sentido 
de preservação.

6. oS princípioS ambiEnTaiS como inSTrumEnTo para a formação DE um SEnTiDo DE 
prESErvação frEnTE à Dupla mEnSagEm conTraDiTória: agriDa E prESErvE (a naTurEza)

O que fazer diante da dupla mensagem contraditória: consuma e preserve a natureza? Como 
construir um sentido a partir do que aparece ao mesmo tempo como destrutivo e constitutivo em 
termos da viabilidade de uma vida saudável para as presentes e futuras gerações?  O que sugerimos 
como possível instrumento para a formação de um sentido de preservação frente à dupla mensagem: 
consuma e preserve a natureza é algo que foi construído pelo próprio social – ou ambiente social, se 
pensarmos na continuação, no que vem depois da mãe ambiente, segundo o viés winnicottiano – que 
são os princípios ambientais. 

O que seriam os princípios ambientais? Antes de chegarmos a eles é importante entendermos 
em que consistem os princípios no âmbito do normativo como um todo. Em linhas gerais, as normas 
jurídicas se dividem em regras e princípios. As regras são normas específicas, que apresentam em sua 
estrutura a descrição de uma hipótese fática e a previsão da consequência jurídica de sua ocorrência. 
Já os princípios, por serem normas mais amplas e abrangentes, não trazem semelhante descrição de 
situações jurídicas, mas sim a prescrição de um valor que adquire, assim como a regra, validade jurídica 
objetiva (GuERRA FILHO, 2005). 

Um exemplo de regra ambiental é aquela que determina a proibição da exploração econômica 
de área de floresta em uma proporção superior à estabelecida em lei – art.99 da lei 8.171/91. E um 
exemplo de aplicação de princípio ambiental, em linhas gerais, ocorre quando o juiz decide que o 
novo adquirinte de imóvel rural em área de floresta já desmatada é responsável pelo restabelecimento 
da cobertura arbórea nas proporções estabelecidas em lei,22 tendo em vista o princípio da prevenção 
– que   abordaremos mais amplamente no curso do presente capítulo – estabelecido no art. 225 da 
Constituição Federal de 1988, quando esta estabelece que “o meio ambiente deverá ser preservado 
para as presentes e futuras gerações.” 

Assim sendo, as normas-princípios ambientais aparecem como instrumentos facilitadores 
da formação de um sentido de preservação, na medida em que aparecem como decorrência de um 
“movimento de contracultura”: se pensarmos a cultura como um “conjunto de significação que dá sentido 

22 RESP217858/PR. Recurso Especial oriundo do Paraná e dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, datado de 
novembro de 2003.
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à vida”, temos que a contracultura significaria a “construção de outras significações” fornecedoras de 
um novo sentido de vida. E essas outras significações, no que tange à preservação do meio ambiente, 
começaram a ser construídas a partir das exigências internacionais introduzidas em Estocolmo no 
ano de 1972, na primeira convenção que tratou da problemática ambiental e  foram ampliadas por 
outras manifestações que se seguiram, tendo como tema sempre uma forma mais eficaz de proteção do 
meio ambiente, como a Convenção do Rio de Janeiro, ocorrida no ano de 1992, considerada a maior 
reunião internacional até hoje realizada pelas Nações unidas (SOARES, 2001). A partir e com essas 
convenções internacionais, os Estados passaram a contemplar a questão ambiental entre si como assunto 
relevante, assim como a incorporar as normas estabelecidas internacionalmente no âmbito interno, a 
exemplo do que estabelece a nossa Constituição Federal de 1988, impondo-se, dessa forma, cuidados 
essenciais para com a natureza.

Os princípios ambientais estabelecidos nas convenções internacionais e  incorporados pelo 
direito brasileiro estão voltados para a finalidade básica de proteção da vida, em qualquer  forma que 
se apresente, assim como a garantir um padrão de existência digno para os seres humanos desta e 
das futuras gerações, bem como de conciliar a proteção e dignidade da vida com o desenvolvimento 
econômico ambientalmente sustentado. Os princípios podem aparecer de forma explícita, que são 
aqueles expressamente citados nos textos legais, como a Constituição Federal. Os princípios implícitos 
decorrem do sistema constitucional. Dentre os principais princípios – expressos e implícitos, temos 
– destacamos:

1. O princípio do Direito Humano e Fundamental, proclamado na Convenção de Estocolmo 
de 1972 e reafirmado na Convenção do Rio de Janeiro de 1992. Segundo ele, “os seres humanos 
constituem o centro das preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Têm direito 
a uma vida saudável e produtiva em harmonia com o meio ambiente.” Também a nossa Constituição 
Federal de 1988 estabelece, em seu art. 225  que “todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público  e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

 2. O princípio democrático, o qual marca que o meio ambiente tem uma das vertentes de 
origem nos movimentos reivindicatórios dos cidadãos e, como tal, é essencialmente democrático. Esse 
princípio se materializa através dos direitos à informação e à participação. Esse princípio assegura aos 
cidadãos o direito pleno de participar na elaboração das políticas públicas ambientais – por exemplo, 
através de iniciativa popular, plebiscito e referendo, art. 14, I, II e III da Constituição Federal.

 3. O princípio da precaução que foi introduzido pela Convenção do Rio de Janeiro de 1992, nos 
seguintes termos: “Com o fim de proteger o meio ambiente, os estados devem aplicar amplamente o 
critério de precaução conforme as suas capacidades. Quando haja perigo de dano grave ou irreversível, 
a falta de certeza absoluta não deverá ser utilizada para postergar-se a adoção de medidas eficazes 
em função do custo para impedir a degradação do meio ambiente.” Em outros termos, o princípio da 
precaução determina que  não se produzam intervenções no meio ambiente antes de ter certeza  de 
que estas não serão adversas para o mesmo.
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4. O princípio da Prevenção, que apesar da proximidade com o princípio da precaução, com 
ele não se confunde. A prevenção se aplica a impactos ambientais já conhecidos e que tenham uma 
história de informação sobre eles.  Ela informa, tanto o licenciamento ambiental, como os próprios 
estudos do impacto ambiental que são realizados sobre a base de conhecimentos já adquiridos sobre 
uma determinada intervenção no ambiente. O licenciamento ambiental configura, ao nosso ver, o 
principal instrumento de prevenção de danos ambientais, pois age de forma a prevenir os danos 
que uma determinada atividade causaria ao meio ambiente, caso não tivesse sido submetida ao 
licenciamento ambiental.

5. O princípio do equilíbrio, segundo o qual, devem ser pesadas todas as implicações – 
consequências econômicas,  sociais, ambientais etc. –  de uma intervenção no meio ambiente, buscando-se 
adotar a solução que melhor concilie um resultado globalmente positivo.

6. O princípio do limite – expresso na Constituição Federal, art. 225, V –, segundo o qual a 
administração pública tem o dever de fixar parâmetros para as emissões de partículas, de ruídos e de 
presença de corpos estranhos do meio ambiente, levando em conta a proteção das vidas e do próprio 
meio ambiente.

7. O princípio da responsabilidade – expresso no art. 225, parágrafo 3 –, segundo o qual, o 
poluidor  deve responder por suas ações ou omissões em prejuízo do meio ambiente, da maneira mais 
ampla possível, de forma que possa repristinar a situação ambiental degradada a que a penalização 
aplicada tenha efeitos pedagógicos e impedindo-se que os custos recaiam sobre a sociedade. 

8. O princípio do poluidor-pagador, que busca afastar o ônus do custo econômico das costas 
da coletividade e dirigi-lo diretamente ao utilizador dos recursos ambientais. Está fundado, não no 
princípio da responsabilidade, mas sim da solidariedade social e na prevenção, mediante a imposição 
da carga pelos custos ambientais dos produtores e consumidores – os custos ambientais devem ser 
incorporados aos preços dos produtos (ANTuNES, 2005).

9. Finalmente, o princípio do desenvolvimento sustentável, que é definido pela Comissão Mundial 
sobre o meio Ambiente e Desenvolvimento como “aquele que atende às necessidades  do presente 
sem comprometer  a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades.” 
Pode também ser entendido como o princípio que visa a melhora da qualidade de vida humana, dentro 
dos limites da capacidade de suporte dos ecossistemas. O princípio do desenvolvimento sustentável 
é aquele que diz respeito mais diretamente ao nosso tema, ou seja, à formação de um sentido de 
preservação frente à dupla mensagem: consuma e preserve, apesar de que os demais princípios que 
foram citados sejam fundamentais, no que diz respeito à preservação ambiental. mas, se falando de 
economia e desenvolvimento, é inseparável o conceito de  produção de bens e serviços e o consumo 
dos mesmos bens e serviços. A razão da produção é o consumo. Da mesma forma, se a produção deve 
ser sustentável, também o consumo o deve ser. Não se pode produzir o que não se consome (não 
produzir desperdícios nem criar necessidades artificiais de consumo). Não se pode consumir o que 
não se produz adequadamente ou sustentavelmente (mILARÉ, 2000).  
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7. concluSão

É certo que a contradição entre consumir e preservar (a natureza) se cruza, se encontra e se 
choca através dos resultados de sua prática, o que não pode deixar de ser observado, elaborado e 
comentado criticamente pela via social. A partir da institucionalização da natureza como valor, “ser 
ambientalista” passou a ser “politicamente correto”, passou a ser moda, divulgado pela mídia e, 
portanto, passou a existir para o mundo social também como eticamente correto, como algo bom. Assim 
sendo, as propagandas de consumo e aquelas envolvendo preservação passaram a ocupar, por vezes, 
concomitantemente, os mesmos meios de comunicação utilizando, mesmo que indiretamente, o discurso 
do desenvolvimento sustentável, que corresponde à ideia de conciliar os dois conceitos: consuma e 
preserve.  Assim sendo, o exercício do ambientalismo exige “um senso crítico extremamente apurado”23: 
seria preciso, então pensar no que se consome e em sua repercussão.  Exige, portanto, uma prática 
histórico-política associada à proteção ao meio ambiente, que deve ser anterior, ao nosso ver, à prática 
do consumo de certos bens. O chamado “ambientalismo” esconde, por vezes, um falso consenso. As 
normas gerais de proteção ao meio ambiente, sejam elas morais ou jurídicas, não configuram medidas 
eficazes, em si, para sua proteção já que a mensagem de consumo sem critérios é transmitida, por vezes, 
através do mesmo veículo de comunicação, conforme apontamos acima. É necessário, portanto, que 
se esclareça a população acerca de necessidades específicas de proteção ao meio ambiente e por que 
as mesmas devem ser “normatizadas”,24 tendo em vista o bem comum.25  Pensamos, a partir dessas 
reflexões, que seria necessário a implementação de uma espécie de “educação ambiental” dirigida à 
coletividade, comunidade esta que está incumbida constitucionalmente – de acordo com a Constituição 
Federal de 1988, no seu art. 225 acima referido – de “defendê-la” e “preservá-la” para as presentes 
e futuras gerações. mas essa chamada “educação ambiental” deve fazer sentido para a coletividade 
que irá recebê-la. Em termos winnicottianos, diríamos que ela deve consistir na possibilidade de que 

23 É importante a ressalva que o Autor faz acerca da “localização” do bem comum. Ele afirma que estamos inseridos em uma 
“história atual”, na qual temos de viver e agir, assim como perceber que estamos “inscritos em um processo histórico” 
que transcende o nosso cotidiano. O bem ambiental se contraporia, na prática, ao “bem oligárquico”, ou seja, ao bem 
que “só existe se for para poucos.” A nossa sociedade seria fundada em “bens oligárquicos”, portanto, todo mundo não 
pode ter tudo. O conceito de sustentabilidade, deveria ser entendido no sentido de que a prática sustentável é aquela 
prática social que, feita por um, pode ser feita por todos. A sustentabilidade, portanto, pressuporia uma equidade social 
que é justamente o contrário do que acontece na cultura de demanda: um americano médio consome o equivalente a 
173 etíopes e a 52 paquistaneses, dessa forma, devemos nos preocupar quando nasce um bebê nos Estados unidos e 
não quando nasce um bebê na Etiópia. O americano médio demanda muito mais recursos naturais e energia e ameaça 
muito mais o planeta. O padrão civilizatório em que ele vive não pode ser generalizado para o resto da humanidade. 
Dessa forma, ele é “rigorosamente insustentável”. Cf. GONÇALVES, Carlos Walter Porto, ob. cit., p.152.

24 Cf. KALS, Elisabeth. Verantwortliches Umweltverhalten. Umweltschützeende Entscheidungen erklären und fördern. 
Weinheim: Beltz, 1996, pp.36-39.

25 Nesse sentido, há de se entender o art. 225, parágrafo 1º , II e V da Constituição Federal, não somente como uma 
norma ampla de proteção ao meio ambiente, mas também como um “limite de segurança, ou de biossegurança”. 
Art. 225. “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público:...  
II – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;... 
V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem riscos 
para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.” Cf. VARELA, marcelo Dias, FONTES, Eliana e DA ROCHA, 
Fernando Galvão, Biossegurança e biodiversidade. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p.101-102.  B.
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se institua um ato criativo de preservação para cada cidadão brasileiro. Pensamos em um sentido não 
simplesmente literal, decorrente de uma norma proibitiva que levará a uma punição, caso venha a ser 
descumprida, mas de um sentido constitutivo, amplo e consciente de que, por meio da observância da 
norma-princípio, que foi criada por intermédio ou iniciativa da própria coletividade, esta terá como 
“vantagem” propiciar aos seus filhos – futura geração – a possibilidade de uma vida saudável.   Essa 
tarefa, que podemos chamar de psicopedagógica, configuraria, ao nosso ver,  um subsídio imprescindível 
para a formação de uma consciência ética na relação com o meio ambiente.26
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uma conSTiTuição para iSraEl

roBerto Ferreira Da silVa1 

rESumo:

Esta pesquisa apresenta uma discussão em torno da criação de uma Constituição para Israel, a partir 
das particularidades que caracterizam este Estado. É uma reflexão que permeia aspectos sociológicos, 
econômicos e políticos, dentre outros.

palavraS-chavE:

Constituição; Israel; Aspectos Sociológicos, Econômicos e Políticos.

abSTracT:

This research presents a discussion about the creation of a constitution for Israel, from the peculiarities 
that characterize this State. It is a reflection that permeates sociological, economic and political aspects, 
among others.

KEyworDS:

Constitution; Israel; Sociological, Economic and Political Aspects.

1. inTroDução

Sem uma Constituição formal não há limites à supremacia legislativa, e a supremacia 
dos direitos humanos existirá tão somente quando houver auto-contenção da maioria.  
A Constituição, entretanto, impõe limitações legais na legislatura e garante que os 
direitos humanos sejam protegidos não apenas por meio da auto-contenção da maioria, 
mas também pelo controle constitucional sobre a maioria.” 

Aharon Barak, Presidente da Suprema Corte de Israel, 
1995-2006, citado neste artigo por Tatiana Waisberg.

Qualquer discussão sobre a questão constitucional de Israel deve levar em consideração as 
particularidades que a distingue das demais nações. É um estado unitário, “considerado uma democracia 
parlamentar”, com base no “bem-estar social”2 e abrigava em 2006 uma população de sete milhões de 
habitantes3, sendo 76,2% de judeus, 19,5% de árabes (17,8% muçulmanos, 1,7% de cristãos), 0,4% 
de outros cristãos, 3,9% de drusos, circasianos e camadas de menor potencial demográfico. Uma de 
suas principais características de perfil sociológico repousa na existência de um exacerbado contato 
da religião com a política. O seu arcabouço constitucional é de natureza material e está sustentado em 
leis de natureza ordinária e de configuração especial – as leis básicas –, aprovadas pelo Parlamento 
unicameral Knesset, e, também, na jurisprudência dos tribunais. Revela a ausência de uma carta de 
direitos, e de mecanismos que garantam à legislação aprovada a submissão a mecanismos de revisão 
judicial, especificamente, o controle de constitucionalidade, conforme ver-se-á a seguir.

1 Procurador do Estado do Acre.  mestrando em Direito das Relações Internacionais da uniCEuB, Brasil. S.A.
2 SHAPIRA, Amos. Why Israel has no Constitution, but should, and likely will, have one. Saint Louis University Law 

Journal, [S.l.], v. 37, n. 2, p. 284, Winter 1993. 
3 HECHOS de Israel. Jerusalém: Centro de Información de Israel, 2006. p. 61, 109.
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Ao lado do Reino unido e da Nova Zelândia não dispõe de um diploma formal nos moldes 
kelsenianos4, mas sim de uma legislação produzida sucessivamente pelo parlamento, desde sua criação, 
aparentemente esparsa5, num ambiente de distinção entre as leis comuns e as leis denominadas básicas, 
onde essas últimas foram idealizadas para constituir o corpo de uma futura constituição.

Atualmente os debates a respeito da necessidade, ou não, de uma constituição formal nesses 
países têm ocorrido em fóruns privilegiados onde o ocidente jurídico jamais imaginaria que o assunto 
fosse questionado com veemência, tal como vem ocorrendo, por exemplo, no Reino Unido.

A mídia internacional tem dado destaque ao fato de que naquele país, principalmente durante 
as campanhas eleitorais, a reforma constitucional tem sido recorrentemente um instrumento de apoio 
utilizado por políticos ingleses candidatos ao cargo de Primeiro-ministro, como Neil Kinnock6 – 
derrotado por John major –, e, depois, por Tony Blair. Apoiado por este último, Gordon Brown, então 
Ministro da Economia e candidato à chefia de governo, declarou à imprensa que “se empenharia para 
que o Reino unido tivesse uma constituição escrita, que pontuasse os princípios fundamentais do 
Estado, estabelecesse os limites dos poderes do Governo e do Parlamento, ampliasse a autoridade da 
Câmara dos Comuns em sua fiscalização do Executivo” e que expusesse “claramente os direitos e 
responsabilidades dos cidadãos”, tornando universal o conhecimento das normas constitucionais, até 
então matéria restrita aos operadores do direito, estudiosos e autoridades.7 Em 2009, David Cameron, 
adversário político de Gordon, e pretendente ao mesmo cargo, divulgou uma série de medidas 
reformadoras que pretende implantar, caso eleito, tais como: “redução da quantidade de deputados e 
ampliação da liberdade de seus votos, limitação do mandato parlamentar, criação de instrumentos de 
iniciativa popular na elaboração de leis no Parlamento, ampliação da autonomia dos governos locais, 
além de mudanças na legislação eleitoral e na Câmara dos Lordes”.8 A academia inglesa9, através de 
um de seus representantes, manifestou opinião pessoal a respeito da necessidade urgente de o Reino 
unido ter uma constituição escrita e ofereceu sugestões para “os candidatos de sua circunscrição 
parlamentar”10: “reforma eleitoral”, “prazos fixos de legislatura” (limitação a uma recondução ao 
cargo de primeiro-ministro etc.), “comitês parlamentares fortes” (eleição para o cargo de presidente 
do comitê etc.), “parlamentares de dedicação plena e melhor remunerados”, “reforma da Câmara 
dos Lordes” (mas é contra a eleição direta vinculada ao simples argumento de que isso constitui um 

4 Cf. mENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos de direito 
constitucional. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 446-467.

5 Cf. GODOY, Arnaldo Sampaio de moraes. Direito constitucional comparado. Porto Alegre: S. A. Fabris, 2006. p. 222.
6 mAZA, Celia. ?Necesita Reino unido una Constitución?. El Confidencial, Londres, 31 mai. 2009. Disponível em: 

<http://www.elconfidncial.com/cache/2009/05/31/mundo_36_necesita_reino_unido_constitucion...>. Acesso em: 17 de jun. de 2009.
7 BROWN anuncia candidatura para primeiro-ministro britânico. Disponível em: <http://www.lustosa.net/ 

noticias/100417.php.>. Acesso em: 15 de set. de 2008.
8 mAZA, op. cit.
9 Timothy Garton Ash, catedrático de Estudos Europeus na Universidade de Oxford e professor titular da Instituição 

Hoover da universidade de Stanford. ASH, Timothy Garton. A Grã-Bretanha precisa de uma constituição? In: 
SuPREmO Tribunal Federal em Debate, [S.l], 30 de maio de 2009. Disponível em: <http:// supremoemdebate.
blogspot.com/2009/05/gra-bretanha-precisa-de-uma.html>. Acesso em: 17 de jun. de 2009.

10 Ash comenta o fato da possibilidade de qualquer cidadão britânico, tal qual o norte-americano ou alemão, poder 
levar em seu bolso um exemplar das suas Constituições, em vez de tão somente conhecer alguns dispositivos de 
memória ou de maneira fragmentada, caso não seja um especialista. Ibidem.
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processo de escolha democrática, por achá-lo insuficiente), “governos locais democráticos mais fortes” 
(combater a excessiva centralização), “cautela no sistema geral de base de dados” (redução da invasão 
de privacidade do cidadão e no “cadastramento” de DNA etc.) e “carta de direitos” (uma codificação 
britânica explícita dos direitos de seus cidadãos). 

A contestação é antiga. Em 1991, o Instituto para a Pesquisa de Política Pública tornou público na 
comunidade britânica um esboço de uma constituição escrita, à época, de concepção vanguardista, que 
requer atualização, entre outros fatores, em face da ampliação da autonomia dos integrantes do Reino 
Unido. Desde o final de 2009, o Primeiro-Ministro Gordon Brown procura apoio à sua proposta  de que  
seja escrita uma Constituição a partir da codificação das convenções parlamentares constitucionais, 
a ser implementada em 2015, e que, segundo críticos, não pretende inovar democraticamente, mas 
somente garantir a manutenção do status quo.  A par disso, a Escócia já se adiantou e elaborou um 
modelo de Constituição escrita a ser aplicada no caso de declaração de sua independência do Reino 
unido. A propósito, a mesma comissão que a gerou – Comissão Constitucional Escocesa – ofereceu 
à comunidade novo modelo de Constituição para o Reino unido, contendo 92 artigos, alguns deles 
inspirados no direito comparado, aproveitando a ebulição dos debates.11

A matéria, como nunca antes, esteve tão em evidência na pauta das discussões políticas daquele 
país, onde se supunha pacificado esse tipo de aspiração democrática continental.

Em Israel, as agendas política, jurídica, religiosa e popular, desde sua independência, sempre 
inseriram discussões a respeito da oportunidade, conveniência ou não, de o país consagrar um texto 
fundamental corporificado de uma maneira geral nos moldes ocidentais. 

O presente artigo pretende expor alguns fatos relevantes que possam auxiliar o entendimento da 
complexa teia de relações que orbitam em torno do núcleo da própria existência do Estado de Israel, 
e como isso repercute nas suas instituições e no destino de seu povo, visando um breve estudo sobre 
o problema constitucional.

Algumas indagações de caráter geral podem ser consideradas pertinentes: Israel possui ou não 
uma constituição? Existiu ou existe uma Assembleia Constituinte? Quem deseja uma Constituição para 
Israel? Que tipo de motivação instiga os debates constitucionais? Qual o Direito vigente em Israel? 
Quais os principais argumentos contrários e favoráveis a uma constituição israelense? Qual o papel 
da religião na discussão constitucional? Existe permeabilidade à influência da doutrina estrangeira 
nas relações institucionais internas? Quais são os atores públicos e privados que devem dialogar na 
construção de um regime constitucional pleno em Israel? Que tipo de conversa sobre o problema 
é entabulado pelas principais instituições do Estado? As respostas aqui apresentadas ou sugeridas 
representam apenas uma visão panorâmica, que pode ser aprofundada através de uma detida análise 
da bibliografia consultada e disponível sobre o assunto.

11 BuLmER, Elliot. Brown Says He wants a written Constitution – here’s one we made earlier.  Disponível em: 
<http://www.opendemocracy.net/ourkingdom/elliot-bulmer/brown-says-he-wants-written-constitution-heres-
one-we-made-earlier>. Acesso em: 21 mar.2010. BuLmER, Elliot, DOmINGuEZ. Eva m. The Fall of the House 
of Westminster: A proposal for a new u.K. Constitution. Disponível em: < http://www.opendemocracy.net/files/
constitutional_commission.pdf>. Acesso em: 21 de mar. de 2010.
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2. ElEmEnToS DE conSTrução Do pEnSamEnTo E Da práxiS conSTiTucional iSraElEnSE

Para uma perfeita compreensão do tema é necessário que se conheça um pouco da História 
de Israel e seu povo, que acumula fatores intimamente associados à forma de organização política e 
social dessa nação sobrevivente.

As notórias crônicas judaicas registram que, expulsos de Eretz Yisrael pelos romanos em 73 
d.C., os judeus foram, inicialmente, obrigados a fugir para diversos países da ásia e da Europa, e mais 
tarde para a áfrica e América. Desde essa época a comunidade internacional judaica aspirou pela 
restauração de um Estado essencialmente Judeu e pelo retorno de seu povo a Israel. 

O jornalista e advogado judeu Theodor Herzl, austro-húngaro, foi o teórico e criador do movimento 
sionista12 (com seus ramos religioso e socialista) cuja base ideológica está impressa em seu livro “Der 
Judenstaat” (O Estado Judeu), publicado em 1895, onde sugeria a “criação de um estado exclusivamente 
judeu na Argentina ou na Palestina”. A ideia-força da obra era a formação de um congresso sionista, integrado 
exclusivamente por judeus, como a melhor opção de se conseguir a criação de um estado judeu independente, 
que reuniria os judeus dispersos pelo mundo e resolveria o antigo problema do antissemitismo.13

Durante a Primeira Guerra mundial, em 1917, a Palestina estava ocupada e dominada pelo 
Império Turco-Otomano (1516-1917). Em dois de novembro daquele ano, o Secretário Britânico dos 
Assuntos Estrangeiros, Sir Arthur James Balfour, em correspondência ao Lorde Rothschild, Presidente 
da Federação Sionista Britânica, manifestou a intenção e a “simpatia” do Governo Britânico de  
criar facilidades à comunidade judaica para povoamento da Palestina e estabelecimento do Estado de 
Israel – um “lar nacional para o povo judeu” –, em caso de uma provável vitória dos ingleses sobre os 
turco-otomanos, com “a recomendação expressa de preservação e defesa dos direitos civis e religiosos 
dos não judeus já residentes naquele território”, e, também, dos direitos e do status político garantido 
aos judeus em outros países. Essa manifestação é conhecida como Declaração de Balfour, ratificada 
pela Itália, França e Estados unidos14, e representaria o lastro jurídico para futuros documentos da 
Liga das Nações e das Nações unidas.

12 Sionismo (Retorno a Sion – Jerusalém e Terra de Israel –, Terra Prometida) é o movimento político judaico surgido 
na Europa, em 1897, que tinha como objetivo “a criação e o estabelecimento de um Estado nacional Judeu soberano 
na Palestina”. Encyclopedia Britannica. Na realidade, a ideia de retorno a Sion (Sião) é bem mais antiga. Qualquer 
estudo bíblico aponta já o Salmo Bíblico 137:1 e 5, primeira parte, expressando esse sentimento nostálgico: “Junto aos 
rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião [...] Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém [...]”. 
Depois dessa época e antes de Herzl, alguns rabinos e estudiosos clamaram pela suspensão do “exílio perpétuo a que 
se viam submetidos os judeus” e até mesmo pelo estabelecimento de uma república judia. Especial destaque merece na 
modernidade moses mendelssohn (1729-1786), que pugnou pelo reconhecimento de direitos civis aos cidadãos alemães 
de origem judaica e pela “aproximação e integração de cristãos e judeus na sociedade”. Ao analisar uma proposta de um 
Estado Judeu, já na Palestina, em 1770, manifestou-se em desacordo em função de três motivos: “tal Estado somente 
vingaria após uma guerra na Europa contra tal proposta”; “debaixo de ancestral servidão, não estariam dotados da 
necessária coragem para levar a cabo uma aventura daquele porte”, e “pobres, não teriam suporte financeiro para 
empreender a tarefa”. Teodor Herzl aproveitou essa análise e a aspiração nacional e, entre outras providências, criou 
a Companhia Judia, instituição financeira para “administrar bens de imigrantes e planejar a futura economia” do país 
imaginado. PEREDNIK, Gustavo D. Las raíces del sionismo y moisés mendelssohn. El Catoblepas, [S.l.], nº 26, p. 5, 
abr. 2004. Disponível em: <http://www.nodulo.org/ec/2004/ n026p05.htm>. Acesso em: 15 de jun. de 2009.

13 HERZL, Theodor. Sionismo. In: ORGANIZAÇÃO SIONISTA MUNDIAL. Hagshama Brasil. Rio de Janeiro, [2009].  
Disponível em: <http://www.hagshama.com.br/sionismo/herzl.html>. Acesso em: 23 de mar. de 2009.

14 ISRAEL. ministry of Foreign Affairs. The Balfour Declaration November 2, 1917. Jerusalém, 2008. Disponível 
em: <http://www.mfa.gov.il/mFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/The+Balfour+ Declaration.htm>. 
Acesso em: 23 de mar. de 2009.
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Conquistada a Palestina pelos ingleses (1917-1947), os vencedores perceberam que qualquer 
sistema legal que viesse a ser adotado na região deveria, obrigatoriamente, “levar em consideração as 
normas jurídicas em vigor durante a ocupação otomana”, que deveriam ser agregadas às leis britânicas 
que iriam viger no mandato civil15 outorgado à Grã-Bretanha pela Liga das Nações. O mandato entrou em 
vigor, de fato, em 1922 e durou até 1948, com a independência e o estabelecimento do Estado de Israel. 

Ainda em 1920, por autorização do mandato, às comunidades árabes e judias foi-lhes concedido 
o direito de administrarem seus assuntos internos, manejado imediatamente pela judia, com o propósito 
de instalar uma equipe de governo própria, através de um Conselho Nacional (Assembleia dos Eleitos) 
de natureza política. Articulada a comunidade (criação de cidades e kibutzim16), a partir de financiamento 
judeu local e internacional foram estruturados e postos em atividade “serviços de saúde, educacionais, 
sociais e religiosos”.17 

Assim, em 1922, foi editada a principal norma jurídica do mandato Britânico18 para a Palestina: 
o King’s Order in Counsel ou a Disposição (Ordem) do Rei e seu Conselho, por suas características 
considerada uma “miniconstituição”, tratando da convivência das leis otomanas e britânicas, desde que 
as primeiras não se contrapusessem às últimas, e do preenchimento das lacunas da lei otomana com 
dispositivos britânicos. Esclarecia como administrar o mandato britânico proveniente da autoridade 
emanada da Liga das Nações e propunha a eleição de representantes judeus e árabes junto ao mandato.19  

Na sequência, com a independência de Israel, o Conselho Temporário de Estado decretou que 
as leis britânicas – com as leis otomanas não tornadas nulas –, pequenas exceções à parte, seriam 
incorporadas ao mundo jurídico israelense.20 O decreto denominado “Leis e Administração” (manifesto) 
estabeleceu que permaneceriam em vigor as leis promulgadas antes da Declaração de Independência 
de 1948, desde que não conflitassem com os princípios nela inseridos e nem fossem incompatíveis 
com a futura legislação aprovada pelo Knesset21, o Parlamento de Israel. O manifesto distingue-se 
do King’s Order por não registrar a forma de administração do novo Estado, que deveria ser disposta 
pela futura constituição.

Para esse problema, logo foi encontrada uma solução: a edição de mais uma “miniconstituição”, 
denominada “Ordenanças sobre a Organização do Governo e a Lei 1948”, em 19 de maio de 1948 e 
que adotou em seu corpo, também, as disposições contidas no “manifesto”. Nelas estão delineadas e 
abordadas temas como, por exemplo, o governo, as leis, o sistema e cortes judiciais, as forças armadas, 
o orçamento, os impostos etc. 
15 Território do Oriente médio, com status de território sob mandato, formado pelo hoje Estado de Israel, a Palestina 

e Jordânia, que, em tese, deveriam ser preparados para a independência. 
16 Plural de kibutz, as fazendas coletivas de inspiração marxista.
17 FOREIGN domination: facts about Israel. Jerusalém: Keter Press, 2008. p. 27.
18 Em 1922 é criada a Agência Judia, preposta da comunidade judia nas relações com o mandato Britânico, governos 

e organizações internacionais.
19 BEN-TASGAL, Gabriel.  Estructura política de Israel: la base legal. Israeli, 22 Oct. 2008. Disponível em: <http://

www.guysen.com/es/print.php?sid=8280>. Acesso em: 30 de maio de 2009.
20 BEN-TASGAL, Gabriel. La base legal en Israel: um país sin constitución. Disponível em: <http://www.wzo.org.il/

es/recursos/print.asp?id=1086>. Acesso em: 22 de maio de 2009.
21 ISRAEL. ministry of Foreign Affairs. El Estado: la ley del país. Jerusalém, [2009]. Disponível em: <http://www.

mfa.gov.il/mFAES/Facts%20About%20Israel/EL%20ESTADO-%20La%20ley%20del%20 pas>. Acesso em: 3 de 
abril de 2008.
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Pelas razões expostas, a legislação nacional de Israel que compõe o seu sistema jurídico22 
possui como característica notável a convivência e interação de diversos diplomas e jurisprudência 
independente23, principalmente a partir de 1948.

Deve ser levada em conta, também, a Resolução 181. O estabelecimento do Estado de Israel, 
tecnicamente, foi precedido por essa Resolução24 do Conselho de Segurança da ONu, que aprovada, 
sob a presidência do chanceler brasileiro Oswaldo Aranha25, e intitulada “Plano de Partilha com união 
Econômica”, de 29 de novembro de 194726, conforme o seu texto, buscava uma distribuição proporcional 
do território liberado às populações árabes e judias e idealizava entre elas uma fraterna cooperação. 

Legitimados, os judeus criaram a Secretaria Zraj Varhaftil, como instrumento preparatório do 
processo de redação de uma Constituição para o futuro Estado de Israel, que foi adotada com o nome de 
seu presidente27, mas que não logrou êxito. A ideia de uma constituição escrita foi registrada na própria 
Declaração de Independência de 14 de maio de 194828, documento matriz dos fundamentos morais que 
norteiam os rumos do Estado de Israel e fonte de autoridade: “Declaramos [...] de conformidade com 
a Constituição que será adotada pela Assembleia Constituinte eleita, mais tardar a primeiro de outubro 
de 1948 [...]”. Porém, mercê do ambiente de belicosidade com os árabes, a Assembleia Constituinte 
somente veio a ser instalada em fevereiro de 1949. Essa Assembleia aprovou a “Lei de Transição 
1949”, conhecida como “pequena constituição”, denominando de “Knesset”, o Poder Legislativo 
(Parlamento) Israelense, e o estabeleceu como o “Primeiro Knesset” (Primeira Knesset), de uma 
série identificada por números ordinais, conforme a legislatura sequencial. Para o Knesset29, a 
Declaração “não é um documento ordinário legal nem tampouco uma lei”, mas reveste-se de 
22 Classificado por René David como de natureza mista: common Law e direito romano-germânico. DAVID, René. 2002 apud 

WAISBERG, Tatiana. Notas sobre o direito constitucional israelense: a revolução constitucional e a Constituição escrita 
do Estado de Israel. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, ano 16, nº 63, p. 325. abr./jun. 2008.

23 As leis otomanas e britânicas vigeram plenamente – as primeiras até 1917, e estas últimas, entre 1918-1948.
24 Ao dispor sobre a transferência do Poder do mandato Britânico para o Conselho Provisório Judaico, encarregado 

de elaborar o diploma constitucional, foi elevada por alguns à “categoria de poder constituinte originário do novo 
Estado”. WAISBERG, op. cit., p. 326.

25 Oswaldo Aranha é nome de uma das  ruas de Tel-Aviv e de um centro cultural onde estão guardados parte do acervo 
bibliográfico de propriedade do chanceler, além do martelo usado para anunciar o veredito na ONU, no kibutz Bror 
Chail. PINSKY, Luciana. Herói de uma nação: aventuras na história: Israel – 60 anos da criação de um Estado. São 
Paulo: [s.n.], 2007. p. 24.

26 Em síntese, estabelecia prazos e condições a serem observadas: “desocupação pelos ingleses do litoral na área reservada 
ao povo judeu a fim de criar facilidades de desembarque para os imigrantes (até 1º/02/1948); o poder do Mandato 
Britânico seria transmitido aos recém-criados Conselhos Provisórios dos Estados Judeu e árabe, sob a supervisão 
da ONU (até 1º/04/1948); desocupação definitiva da Palestina pelos ingleses (até 1º/08/1948); e transformação dos 
Conselhos Provisórios em governos autônomos e independentes (até 1º/10/1948)”. Discordando da criação do Estado 
de Israel, em 14 de maio de 1948, Iraque, Jordânia, Egito e Síria atacaram Israel. PINSKY, op. cit., p. 23.

27 CAZAÑA, Carlos Javier Soto. ?Israel, un Estado sin constitución? Disponível em: <http://www.liberlex.com/archivos/
israel-constitucion.pdf>. Acesso em: 19 de maio de 2009.

28 A Declaração constitui o “ideário nacional e diploma básico do processo de construção da Constituição de Israel”, 
registrando os motivos circunstanciais da restauração da Terra de Israel (Eretz Yisrael) com base na democracia 
e na identidade judaica, respeitados os princípios de paz, liberdade e justiça, na busca do bem comum através de 
uma relação harmônica e cooperativa com os vizinhos árabes. SISTEmA electoral. Disponível em: <http://www.
bibliojuridica.org/libros/2/533/5.pdf>. Acesso em: 28 de maio de 2009.

29 Knesset tem sua raiz em kinus, que significa “reunião”. O seu nome é originário do hebraico Anshe Knesset HaGedolah, 
“A Grande Assembleia”, composta por 120 rabinos, que governou o destino dos judeus entre os marcos dos profetas 
e do alvorecer do judaísmo rabínico por aproximadamente 200 anos. Simboliza o “renascer da soberania judaica no 
território de Israel”. Disponível em: <http://www.oragoo.net/0-que-e-o-knesset/>. Acesso em: 27 de fev. de 2009.
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validade legal em face das recorrentes interpretações normativas de algumas de suas seções por 
parte da Suprema Corte de Israel.30

As tratativas para elaboração de uma constituição escrita para Israel receberam impulso notável 
com a conhecida Resolução Harari31, uma espécie de proposta alternativa à elaboração imediata de um 
texto unitário e escrito. Aprovada pela Primeira Knesset, nela constava a determinação à Secretaria 
de Constituição, Direito e Justiça para que elaborasse uma proposta de constituição para Israel, 
configurada por grandes “artigos temáticos” a serem denominados de “leis básicas”, que, ao final 
dos trabalhos da Secretaria, após submetidos ao Knesset para aprovação, deveriam ser reunidos para 
formar a Constituição do Estado de Israel. A Resolução, cautelosamente, omitiu pontos importantes 
da discussão constitucional: “disposição que dificultasse ou impedisse emendas à lei (no caso Leis 
Básicas), por exemplo, maioria absoluta ou mais restrita do voto parlamentar; supremacia (não 
estabelece uma distinção hierárquica entre lei básica e lei comum); controle de constitucionalidade 
(poder de os tribunais decidirem a respeito de leis comuns incompatíveis com as leis básicas)”, algumas 
das principais garantias inseridas em uma constituição democrática.32

Na realidade, essa Secretaria seria investida de poderes semelhantes a uma Assembleia 
Constituinte até que se aprovassem as leis básicas julgadas necessárias ao país. uma vez que a Primeira 
Knesset não conseguiu cumprir o disposto na Resolução com esse desenho, vem ocorrendo a votação 
gradual de leis básicas, pelas diversas Knesset no exercício de seu duplo papel – poder constituinte e 
poder legislativo – à espera de um momento político mais propício para a sua unificação.33 

3. lEiS báSicaS34

Nos termos do atípico processo legislativo israelense, através da Resolução Harari35, foi delegado 
ao Knesset o “poder constituinte” para editar leis denominadas de “Leis Básicas” relacionadas aos 
temas nacionais relevantes que orientassem constitucionalmente o Estado de Israel, intencionalmente 
estruturadas em forma de capítulos que deveriam ser reunidos e compor, no futuro, o corpo material da 
Constituição Israelense, sendo aquelas consideradas suas parciais precursoras. A doutrina ressalta que 
não há, porém, qualquer previsão a respeito do mecanismo que permitirá a reunião das diversas leis 
no corpo do documento único quando o processo de produção estiver concluído, como por exemplo, 
se através de referendo ou outro tipo de consulta popular.

30  ISRAEL. The Proclamation of Independence. Jerusalém, [2009]. Disponível em: <http://www.knesset.gov.il/ lexicon/
eng/megilat_eng.htm>. Acesso em: 28 de maio de 2009.

31  Deputado Izahar Harari, integrante do Primeiro Knesset.
32  KAHANA, Tsvi; GOOD, mathew. Human rights in Israel: a brief overview. [S.l.], may 2008. Disponível em: <http://

www.queensu.ca/csd/documents/FINAL_08.5.21_Kahana_Good_israelpaper-1.pdf>. Acesso em: 14 de jun. de 2009.
33 BEN-TASGAL, Gabriel. La base legal en Israel: um país sin constitución. Disponível em: <http://www.wzo. org.il/

es/recursos/print.asp?id=1086>. Acesso em: 22 de maio de 2009.  
34 Cf. Wikipédia, a expressão “Lei Básica” pode ser utilizada com a intenção de substituir o termo “Constituição”, no 

sentido de que “é uma medida temporária, mas necessária”, sem a formalidade que caracteriza uma Constituição, 
ou seja, configura uma lei com efeitos e poderes de uma Constituição, como, por exemplo, a Lei Fundamental da 
Alemanha, que criou condições para a futura reunificação de suas parcelas ocidental e oriental. Disponível em: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Basic_law>. Acesso em: 13 de maio de 2009.

35 Aprovada pelo Knesset, em 13 de junho de 1950.
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Até 2008 foram promulgadas onze Leis Básicas36 que abrangem princípios básicos para o 
estabelecimento da lei suprema do país. São elas: O Knesset (O Parlamento Israelense) (1958); As 
Terras Públicas (1960); O Presidente do Estado (1964); O Governo (1968, revisada em 1992 e 2001); 
A Economia do Estado (1975); As Forças de Defesa de Israel (1976); Jerusalém – A Capital de Israel 
(1980); O Judiciário (1984); O Controlador do Estado (O Tribunal de Contas) (1988); A Dignidade 
Humana e a Liberdade (1992); e Liberdade Profissional ou de Ocupação (1992, revisada em 1994).

Sob uma abordagem sintética, são elas:

a) Lei Básica: O Knesset – aprovada pela Terceira Knesset, conceitua a instituição como a 
câmara de representantes do Estado de Israel, de natureza una, a ser composta por 120 membros, eleitos 
para mandatos de quatro anos, cuja sede deve estar situada em Jerusalém, apesar de não estabelecer 
especificamente o poder e a autoridade do Parlamento. Dispõe sobre os critérios de elegibilidade e 
imunidade de seus integrantes. Destaca, primordialmente, entre outras, a sua competência para legislar 
e revisar as leis, a par de ter complementada sua atuação na formação do governo, participar nas 
decisões de natureza política, exercer fiscalização das ações do executivo, escolher o Controlador do 
Estado e eleger o Presidente de Israel, para um mandato de sete anos.

b) Lei Básica: As Terras Públicas (ou Terras de Israel) – aprovada pela Quarta Knesset, 
trata das áreas de propriedades do Estado (90% do território) e foi baseada nas raízes tradicionais 
de relacionamento do povo israelense com a sua terra (Eretz Yisrael), impedindo qualquer tipo de 
trantsferência de domínio e posse, exceto as transações autorizadas por lei.

c) Lei Básica: O Presidente do Estado – aprovada pela Quinta Knesset, é na realidade uma 
reunião de leis ordinárias sobre o assunto, dispondo sobre as suas funções, competências e poderes 
presidenciais, após ter sido eleito pelo Knesset.

d) Lei Básica: O Governo – aprovada inicialmente pela Sexta Knesset e modificada pelas 
Décima Segunda e Décima Quinta Knesset –, estabelece que o Poder Executivo é o Governo, com sede 
em Jerusalém, e nas alterações restaura37 e revoga, respectivamente, a eleição do Primeiro-ministro 
via eleição direta. Nesse sistema, o Parlamento delega o poder ao Governo, que o exerce com a 
responsabilidade de cada Ministro submeter-se ao Primeiro-Ministro, cargo que não pode ser exercido 
por qualquer um cidadão. A lei ainda dispõe sobre as atribuições dos ministros e do Primeiro-ministro. 
Só pode ser modificada pela maioria de integrantes do Knesset.

e) Lei Básica: A Economia do Estado – aprovada pela Oitava Knesset, trata do orçamento do 
Estado e da regra fundamental38 de que quaisquer impostos, taxas, empréstimos obrigatórios, somente 
podem ser estabelecidos ou alterados mediante lei. O ministro da Economia submete relatório anual 
ao Knesset para efeito de controle, além daquele exercido pelo Controlador do Estado (semelhante a 
um Tribunal de Contas).

36 As informações sobre as Leis Básicas a seguir estão disponíveis em: LEIS básicas: a actual legislação básica: 
resumo.<http://64.233.179.104/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&u=http://www.knesset>. Acesso em: 28 
ago. 2008 e TASGAL, Gabriel Ben. La base legal en Israel: un país sin constitución. Disponível em: <http://www.
wzo.org.il/es/recursos/print.asp?id=1086>. Acesso em: 22 de maio de 2009.

37 O Presidente e o Primeiro-ministro eram eleitos, criando um sistema misto (1992-2001), inusitado, alcunhado de 
“parladencial” (parliadential). SuSSER, Bernard. Toward a constitution for Israel. Saint Louis University Law 
Journal, [S.l.], v. 37, nº 4, p. 939, Summer 1993.

38 Semelhante ao nosso princípio da reserva legal.
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f) Lei Básica: As Forças de Defesa de Israel – aprovada pela Oitava Knesset, estabelece que o 
Exército, subordinado à autoridade do Governo, em especial ao Ministro da Defesa, é a única Força 
Armada de Israel, admitindo-se a exceção de criação de força suplementar criada através de lei.

g) Lei Básica: Jerusalém – a Capital de Israel, aprovada pela Nona Knesset, trata da unidade 
e indivisibilidade de Jerusalém, a Capital do Estado de Israel e sede da Presidência do Estado, do 
Knesset, do Governo e da Suprema Corte de Justiça. Garante a proteção dos lugares sagrados para os 
adeptos das diversas religiões e, por extensão, do judaísmo, cristianismo e do islamismo. Privilegia 
a cidade e municipalidade nos aspectos relacionados ao desenvolvimento econômico e bem-estar de 
seus moradores.

h) Lei Básica: O Judiciário (O Poder Judiciário) – aprovada pela Décima Knesset, dispõe sobre 
a organização e atribuições do Poder Judiciário Israelense, que inclui tribunais de natureza religiosa, 
sobre a publicidade dos atos, o ingresso na magistratura (exclusividade de cidadãos israelenses), a 
independência dos magistrados e sua inamovibilidade. Proíbe tribunais de exceção. Não há disposição 
a respeito da autoridade dos tribunais para apreciar a legalidade ou “constitucionalidade” das leis.39

i) Lei Básica: O Controlador do Estado – aprovada pela Décima Segunda Knesset, trata da 
auditoria do Estado, no sentido amplo, e é o órgão operacional da fiscalização da administração 
pública, possuindo funções semelhantes às do brasileiro Tribunal de Contas da união, porém com 
maior abrangência e independência40. O Controlador, eleito para apenas um mandato de sete anos, no 
desempenho de suas atribuições presta contas somente ao Knesset, a quem cabe escolhê-lo em votação 
secreta. De acordo com o Ministério de Negócios Estrangeiros de Israel, na realidade o cargo já existia 
desde 1949, consolidado através de lei ordinária de 1958, e desde 1971 também abrange funções de 
ombusdman público41, ou seja, está encarregado de receber as reclamações contra os órgãos passíveis 
de fiscalização do Estado.

j) Lei Básica: A Dignidade Humana e a Liberdade – aprovada pela Décima Segunda Knesset, na 
realidade contém recortes remanescentes da Lei Básica Direitos Humanos, desfigurada pela oposição 
dos partidos tradicionais religiosos em face de seu polêmico conteúdo. Tem como propósito explícito a 
proteção dos direitos humanos e a liberdade, vinculados ao ideal de um Estado democrático e judeu42. 
Garante o direito à propriedade e o direito de ir e vir, à privacidade e à intimidade. Violações aos direitos 
somente em situações excepcionais e em virtude de lei compatível com os valores de Israel, promulgada 
com objetivos corretos e balizada por seus limites suficientes e necessários. Essa lei não pode ser suspensa, 
alterada ou sujeita a condições por um Regulamento de Emergência, apesar de admitir exceção em 
estado de emergência declarado. Seus fundamentos repousam no “valor de ser humano, na santidade da 

39 Essa importante matéria será tratada na futura Lei Básica: Legislação. LEIS básicas: a actual legislação básica: resumo. 
<http://64.233.179.104/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&u=http://www.knesset>. Acesso em: 28 de ago. de 2008.

40 Fiscaliza, inclusive, as contas dos partidos políticos.
41 Equivocadamente, alguns pesquisadores supõem que a ideia de “ombusdman” já era conhecida do povo judeu através 

de moisés, que, no deserto, por sugestão de seu sogro Jethro, designou “homens capazes” para ouvir as necessidades 
do povo hebreu (Êxodo 18:13-26). Na verdade, esses “homens capazes” eram “Juízes”.

42 Para se ter uma ideia da importância desse epíteto, transcrevo: “Israel deve ser primeiro judeu, depois democrático”, 
palavras do Deputado David Rotem, do Knesset, em 16 de abril de 2009. KAY, Yehudah Lev. Israel must be Jewish 
First, Democratic Second. In: ARuTZ Sheva, [S.l.], 12 ago. 2009. Disponível em: <http://www.israelnationalnews.
com/News/News.aspx/131851>. Acesso em: 26 de jun de 2009.



DIáLOGO JuRÍDICO

194 roberto Ferreira da silva 

vida humana e no princípio de que todas as pessoas são livres”, conforme o disposto na Declaração de 
Independência de Israel. Incompleta, no amplo campo dos direitos humanos, deixou de tratar, entre outros, 
do direito à igualdade, às liberdades de religião, expressão, manifestação e associação. A sua importância 
está ligada à denominada Revolução Constitucional, a ser tratada mais adiante.

k) Lei Básica: Liberdade de Ocupação – aprovada pela Décima Terceira Knesset, revoga 
a anterior sobre o mesmo tema e observa como princípios básicos os fundamentos da Lei 
Básica: A Dignidade Humana e a Liberdade – “o valor do ser humano, a santidade da vida humana 
e o princípio de que todas as pessoas são livres”. Visa garantir aos cidadãos de Israel a liberdade 
individual de escolher e exercer qualquer profissão, negócio ou ocupação, observados a legislação, a 
segurança, a saúde pública e os valores de Israel. Essa lei, também, não pode ser suspensa, alterada ou 
sujeita a condições por um Regulamento de Emergência, e somente poderá ser alterada por outra lei 
básica aprovada pela maioria dos integrantes do Parlamento. um notável avanço é a sua disposição no 
sentido de que, se aprovada lei que com ela conflite, a mais recente somente irá viger por dois anos. 
Admite como princípio básico de interpretação a Declaração de Independência de Israel, alçando-a a 
um status constitucional.

Revela fragilidade no processo de construção das leis básicas, o fato de que uma lei ordinária 
ou comum e uma lei básica, para serem aprovadas, demandam tão somente da deliberação da maioria 
simples dos parlamentares, em que pese, também, a “blindagem” (cláusula de limitação) que confere um 
status distinto a alguns dos artigos das leis básicas. Esses, conforme a matéria, dependem de 61 deputados 
para sofrerem modificações, conforme o previsto na Lei Básica: Liberdade de Ocupação. 

Por envolverem questões religiosas relevantes, pelo menos três leis, originariamente idealizadas 
para se transformarem em Leis Básicas, não alçaram a esse patamar: Lei do Retorno (1950), Lei de 
Aquisição de Nacionalidade (1952) e Lei da Educação do Estado (1953).43 Atualmente, na pauta de 
discussões envolvendo a proposição de novas Leis Básicas estão as intituladas de “Direitos Sociais”, 
“Liberdade de Expressão e Associação” (Organização) e a mais palpitante delas, “A Legislação”44 (ou 
o Devido Processo Legal), que visa atribuir uma hierarquia entre as leis comuns ou ordinárias e as leis 
básicas, conferindo a estas um nível superior àquelas, o que propiciará sua reunião e conversão em 
corpo de uma constituição formal.45 À medida em que se esgota a necessidade de aprovação de novas 
leis básicas, no Knesset, desde maio de 2003, a Comissão de Constituição, Direito e Justiça46 vem 
renovando o compromisso da Resolução Hariri de redigir uma proposta de constituição. 

43 Disponível em: <mhtml:file://F:Israel%20-%20CONSTITUTION.mht>. Acesso em: 5 de fev. de 2009.
44 Existe a previsão de que venha conferir “autoridade às cortes para exercer a revisão constitucional da legislação” 

[...] apesar de que, atualmente (1999), de acordo com as leis vigentes, questões desse tipo já são resolvidas no âmbito 
do poder judiciário. DORNER, Dalia. Does Israel have a Constitution? Saint Louis University Law Journal, [S.l.], 
v. 43, n. 4, p. 1328-1329, Fall 1999.

45 A Suprema Corte de Justiça de Israel, em 1995, ao assumir o poder revisional sobre caso concreto de análise de lei 
aprovada pelo Knesset e que violava lei básica, estabeleceu essa distinção, conferindo superioridade hierárquica a 
uma lei básica sobre a ordinária. Disponível em: <http://www.mfa.gov.il/mFAPR/Facts% 20About%20Israel/O%20
ESTADO-0A%20Legislao%20Nacional>. Acesso em: 27 de mai. de 2009.

46 “A maioria dos projetos de lei relativos às Leis Básicas foram apresentados ao Knesset pelo Poder Executivo. Somente 
a Lei: O Knesset o foi pela Comissão, e as Leis: Liberdade Humana e Dignidade, e O Governo (1992), como iniciativas 
de membros do Knesset.”. ISRAEL. The Knesset. Legislation. [S.l.], 2009. Disponível em: <http://www.knesset.gov.
il/description/eng/eng_work_mel2.htm>. Acesso em: 16 de jun. de 2009.
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4. a procuraDoria-gEral DE iSraEl

Indispensável em qualquer regime democrático, em Israel a Procuradoria-Geral é uma instituição 
de natureza apolítica47, cujas atribuições ainda não integram nenhuma das leis básicas aprovadas48, e a 
legislação que lhe dá suporte não está muito bem definida.49 O Procurador-Geral desempenha as funções 
de consultor jurídico do governo e de outras áreas administrativas (a administração direta e indireta 
submetem-se à sua interpretação vinculante das leis), cabendo-lhe, inclusive, a responsabilidade pela 
elaboração das leis propostas pelo governo e do seu cumprimento após aprovadas. Representa o Estado 
em ações civis e criminais em que é parte. Entre outros poderes, está investido da autoridade para propor 
processos criminais contra o Primeiro-ministro, através de dispositivo da alteração de 1992 da Lei Básica: 
O Governo. Inexistem critérios para a sua nomeção e a do Promotor Público. Goza de autonomia relativa 
ao “acumular poderes quase-judiciais, quase-legislativos e administrativos na esfera política de poder”, 
“nos procedimentos eleitorais, na política municipal”, que é reduzida, entretanto, em matérias relativas 
à segurança nacional. A institucionalização do órgão vem sendo sedimentada ao longo do tempo, ao 
ser-lhe conferida legitimidade em face das ações de reconhecimento e respeito50 encetadas pelos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário (em especial por esse último) como resultados de seus contatos de 
natureza profissional, consolidando a sua neutralidade, em que pese a nomeação de seu titular pelo Poder 
Executivo e sua integração ao Ministério da Justiça, por razões orçamentárias.51 uma de suas funções mais 
nobres é o exercício das funções de “Defensor Público” e, também, por isso, é considerado “o guardião 
do interesse público e do Estado de Direito”.52 Depreende-se, portanto, que é inconcebível a construção 
de um sistema constitucional moderno sem a participação efetiva, preferencialmente independente, de 
uma entidade nos moldes da Procuradoria-Geral. 

47 Não é assim o seu correspondente nos Estados unidos: “o ministério Público norte-americano, ainda que tenha suas 
origens no modelo inglês, se apresenta estruturalmente a respeito de seus integrantes, como um órgão eminentemente 
político”. Integra o ministério da Justiça. PAE, José Eduardo Sabo. O Ministério Público na construção do estado 
democrático de direito. Brasília: Brasília Jurídica, 2003. p. 127.

48 Nas constituições brasileiras, o ministério Público está inserido desde 1934. Em 1967, no capítulo dedicado ao Poder 
Judiciário; em 1969, naquele dedicado ao Poder Executivo e, em 1988, no capítulo intitulado “Das funções essenciais 
à Justiça”. Aliás, suas funções muito se assemelham àquelas do passado do nosso mP, inclusive a de Advogado do 
Estado. CONSTITUIÇÃO que definiu papel do Ministério Público faz 17 anos hoje. Disponível em: <http://noticias.
pgr.mpf.gov.br/noticias-do-site/geral-2006/constituicao-que-defin....> Acesso em: 25 de jun. de 2009. 

49 O primeiro passo para a sua criação foi dado, na década de 1950, pelo então “Primeiro-ministro Ben-Gurion (Partido 
mapai) numa manobra que visava enfraquecer o poder de Pinchas Rosen, então ministro da Justiça, ao criar nesse 
ministério um escritório do novo órgão”, dotando-o de “relativa autonomia”, visando sua atuação nas “questões de Estado 
de política (corrupção) e segurança”. Esse fato estabelecia um clima de “conflito interno entre os titulares dos dois órgãos”. 
Para resolvê-lo, em 1962, foi instituído o Comitê Agranat, composto por três juristas e presidido pelo Presidente da 
Suprema Corte de Justiça, Simon Agranat, estabelecendo a Procuradoria Geral com um ente dotado de “espírito jurídico” 
e “responsabilidade administrativa”, mas exercendo suas funções no Ministério da Justiça. O Procurador-Geral seria 
nomeado pelo Governo e o Promotor Público (segundo na hierarquia) pelo ministro da Justiça, que ainda detinha poderes 
de “dispensar ou limitar a autoridade do Procurador-Geral”. BARZILAI, Gad; NACHmIAS, David. Governmental 
laweryring in the political sphere: advocating the Leviathan. Disponível em: <http://www.questia.com/reader/action/open/
98496104>. Acesso em: 25 de jun. de 2009.

50 A instituição tem sido prestigiada, por mérito profissional, com a nomeação de seus procuradores-gerais para o cargo de 
Justices (ministros) da Suprema Corte de Israel: Aharon Barak, Jaim Cohen, meir Shamgar e Itzhak Zamir. Disponível 
em: <http://www.mfa.gov.il/mFAES/Facts%20About%20Israel/El%Asesor%20Juridico>. Acesso em: 22 de jun. de 2009. 

51 BARZILAI; NACHmIAS, op. cit.
52 Disponível em: <http://www.mfa.gov.il/mFAES/Facts%20About%20Israel/El%Asesor%20Juridico>. Acesso em: 

22 de jun. de 2009.
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5. fonTES Do DirEiTo Em iSraEl 

Como visto anteriormente, na Palestina, o povo judeu sempre foi submetido ao império da lei, 
desde as normas otomanas até aquelas de origem britânica, recepcionadas pelo novo sistema israelense 
independente. Esse sistema é composto pelas leis otomanas e britânicas que não foram anuladas antes 
da criação do Estado de Israel, em convivência harmônica com as novas disposições legais. Na prática, 
a ausência de dispositivo sobre determinado tema no ordenamento jurídico israelense era resolvida com 
o auxílio, primeiro na legislação britânica e, se não encontrada, por último, na fonte otomana.53 

Na falta de uma constituição completa, o complexo sistema israelense, deparando-se com o 
problema de se estabelecer a espécie de norma a ser aplicada em cada caso concreto, levou o Knesset 
a aprovar a Lei Ordinária “Fontes Judiciais (ou do Direito) de 1980”, dispondo sobre “a legislação” 
– “processo legislativo” – em sua acepção doutrinária, e erigindo-a como a principal fonte do direito 
em Israel, conhecida de uma maneira geral como “Legislação Primária ou Formal”. 

A doutrina admite a existência de três grupos de legislação: “a Primária54, a Secundária e a 
de Emergência”, adotada pelo governo em casos de abastecimento e serviços essenciais, bem como 
na defesa do Estado, e têm o poder de suspender, alterar e modificar, por um período limitado, leis 
do Parlamento55. Alguns estudiosos, como Ben-Tasgal, classificam-na em dois tipos: a Primária e a 
Secundária. Integram a Legislação Primária as leis aprovadas pelo Knesset, entre elas as Leis Básicas; 
as leis oriundas do Conselho Temporário do Estado, conhecidas como “Ordenanças”, e aquelas 
emanadas durante o mandato Britânico, não revogadas pelo manifesto ou leis israelenses posteriores, 
denominadas “Ordenanças mandatárias”. A Legislação Secundária abrange os dispositivos emitidos 
pelas autoridades administrativas do Executivo, através de poderes delegados pelo Parlamento, 
denominados “Regulamentos”56, considerados como principal fonte da legislação secundária, e os 
específicos “Mandatos”, emanados pelas Forças Armadas de Israel. Nessa categoria geral ainda estão 
incluídas as leis e normas editadas pelos “municípios” e pelos conselhos regionais. A liberdade dos 
temas, porém, fica adstrita à conformidade com as Leis Primárias.57

Além das Leis Primárias e Secundárias, existem outras fontes do direito no ordenamento jurídico 
em Israel, como, por exemplo, as deliberações do Poder Judiciário, denominadas “jurisprudência”, os 
“costumes”58 e os “valores morais”. No caso de inexistência de jurisprudência ou de lei, ao magistrado 
53 O Knesset, em 1984, aprovou a ruptura total com a legislação otomana, que deixou de ser fonte de direito em Israel.
54 Em caso de conflito entre duas leis primárias, prevalece a mais recente, ressalvadas algumas poucas exceções.
55 A GuIDE to legal research in research: 3.2.1 legislation: In: GlobalLex. Disponível em: <http://www. nyulawglobal.

org/globalex/israel.htam>. Acesso em 4 de jun. de 2009.
56 Um tipo excepcional de regulamento é o oriundo de delegação pela “Ordenança sobre a Organização do Governo e 

a Lei 1948” ao Conselho Temporário do Estado, para declarar a existência de estado de emergência em Israel e, em 
conseqüência, baixar o “Regulamento de Defesa em situações (horas) de Emergência”. Sua vigência é de três meses, 
podendo ser prorrogado, além de ter o poder de mudar a lei, suspender sua vigência; aumentar impostos e taxas. 

57 BEN-TASGAL, Gabriel.  Estructura política de Israel: la base legal. Israeli, 22 oct. 2008. Disponível em: <http://
www.guysen.com/es/print.php?sid=8280>. Acesso em: 30 de maio de 2009.

58 Vale como fonte do direito. Por exemplo, era comum o “pagamento de indenização aos trabalhadores despedidos ou que 
rescindiam seu contrato de trabalho voluntariamente, e apesar de a lei não reconhecer tal direito, esse costume adquiriu 
força de lei e normatividade”, a partir de decisões do Poder Judiciário de Israel. GAVISON, Ruth. Constitutions and 
Policitical Reconstruction? Israel’s quest for a Constitution. In: ARJOmAND, Saïd Amir (Ed.). Constitutionalism and 
political reconstruction: international comparative social studies. Leiden; Boston: Brill, 2007. p. 84.
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é permitido fundamentar sua decisão segundo “as raízes de liberdade, justiça, retidão e a paz da tradição 
de Israel”, valores morais inscritos na Declaração de Independência de 1948.59

Na apreciação das fontes do direito em Israel deve ser levado em consideração o ativismo 
judicial da Suprema Corte de Israel cujo ponto culminante foi a chamada Revolução Constitucional60, 
nas palavras de seu próprio Juiz Presidente Aharon Barak:

Em março de 1992, Israel passou por uma Revolução Constitucional. Em março de 
1992, duas novas Leis Básicas foram aprovadas: Lei Básica: Liberdade de Ocupação 
e Lei Básica: Dignidade da Pessoa Humana e sua Liberdade61. Sob essas novas Leis 
Básicas, uma série de direitos humanos – entre eles, Dignidade, Liberdade, mobilidade, 
Privacidade, Propriedade – adquiriram força constitucional acima dos estatutos simples. 
Esses direitos, em sua maioria, já estavam protegidos, antes da constitucionalização. 
Enquanto poucos eram protegidos pelo legislador, a maior parte deles era protegido 
por precedentes legais da Suprema Corte, desenvolvidos por grandes juristas desde o 
estabelecimento do Estado. A principal diferença gerada por essas Leis Básicas é o reforço 
do valor normativo desses direitos. uma simples lei do Knesset não mais poderá infringir 
esses direitos, a não ser que preencha o requerimento dessas Leis Básicas (“cláusula 
de limitação”). Assim, nos tornamos uma democracia constitucional62. Nos juntamos 
a grupos de nações iluminadas pela democracia, em que direitos humanos ganharam 
força constitucional acima das leis simples. Similar aos Estados unidos, Canadá, 
França, Alemanha, Itália, Japão e outros países ocidentais, nós agora temos uma defesa 
constitucional dos direitos humanos. Nós também temos uma Constituição63 escrita.64

59 BEN-TASGAL, op. cit..
60 Para Moshe Landau, ex-presidente da Suprema Corte de Israel, o que ocorreu foi a “a adoção de uma Constituição 

através da via jurisprudencial”. ARANZADI, J. El conflicto poliédrico: el nacionalismo sionista (xxVI). un Estado 
judio e democrático. 27 Ene. 2009. Disponível em: <http://espacioblog.com/espejismo/ post/2009/01/27/el-conflicto-
poliedrico>. Acesso em: 1º de fev. de 2009.

61 Em contraposição ao argumento de que o seu texto está adequado para ser transformado em uma Carta de Direitos, o 
Juiz (ministro) da Suprema Corte Dalia Dorner asseverou que “além de incompleta (foram omitidos vários direitos), 
inexiste consenso nacional a respeito dessa matéria”. DORNER, Dalia. Does Israel have a Constitution? Saint Louis 
University Law Journal, [S.l.], v. 43, nº 4, p. 1330, Fall 1999. p. 1330.

62 “Com a criação do Estado, e no desaparecimento da influência britânica, prevaleceu em Israel uma estrutura 
constitucional baseada no modelo de democracia formal. A transformação a respeito de tudo isto se deu 
em 1992. Com a aprovação das Leis Básicas, tratando dos direitos humanos, ocorreu uma ‘revolução 
constitucional’. As Leis Básicas tratando dos direitos humanos foram alçadas ao plano constitucional, ‘ao 
nível suprarregulamentar’. Nós temos realmente princípios constitucionais. A Suprema Corte se vê como 
competente para exercer as revisões judiciais sobre a constitucionalidade de uma norma regulamentar.  
A transição de uma democracia formal para uma democracia substantiva não foi compreendida por todos. muitas 
e bem formadas pessoas ainda continuam pensando em termos de democracia formal somente. A seu ver, revisão 
judicial sobre a constitucionalidade de uma norma regulamentar parece infringir a própria democracia. Todavia, 
ninguém pode esquecer que estamos enfrentando um período de transição.” BARAK, Aharon. Democracia em nossos 
tempos. Disponível em: <http://www.riototal.com.br/comunidade-judaica/juda7d8.htm>. Acesso em: 15 de jun. de 2009. 

63 BARAK, Aharon, 1997 apud WAISBERG, Tatiana. Notas sobre o direito constitucional israelense: a revolução 
constitucional e a Constituição escrita do Estado de Israel. Revista de Direito Constitucional e Internacional. São 
Paulo, ano 16, nº 63, p. 345. abr./jun. 2008. 

64 “Segundo Gavison, a Revolução Constitucional é ‘uma profecia, ainda não realizada’. Segundo a Professora da 
universidade Hebraica, são várias as condições indispensáveis à recepção de uma Constituição, que ainda não 
foram evidenciados. Além de ausência de Assembleia Constituinte, Gavison ressalta a desavença interna entre os 
próprios Ministros da Suprema Corte, fonte de disparidade entre os diferentes entendimentos, ora refletindo avanços, 
ora retrocessos, rumo a aplicação dos ditames da Revolução Constitucional. materialmente, ataca-se a ausência de 
superioridade absoluta das novas Leis Básicas, que, por força do art. 10 de ambas as Leis Básicas, não possuem efeito 
retroativo, proibindo a anulação de leis simples, vigentes antes da entrada em vigor das novas Leis Básicas. Ausentes os 
elementos formais e materiais que compõem a essência da Constituição, a autora avalia que ‘a grande mudança não foi 
a introdução de uma Constituição escrita, mas sim a inserção de um novo modelo de controle de constitucionalidade, 
com base na interpretação da Cláusula de Limitação’. GAVISON, Ruth, 1998 apud WAISBERG, op. cit., p. 346.
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Pode-se dizer que: 

o reconhecimento dado pelas novas Leis Básicas para alguns direitos humanos básicos, 
a potencial desqualificação de “leis inconstitucionais” pela Suprema Corte65 e a clara 
manifestação nas novas Leis Básicas do caráter dual de Israel como um Estado Judeu e 
democrático representa a síntese da “revolução constitucional”66.

As fontes do direito israelense, normas jurídicas legisladas ou não, e aquelas produzidas 
conforme a sua cultura e tradição, ainda não podem ser estruturadas de maneira a estabelecer entre elas 
uma hierarquia fixa e definida, pois carecem de uma norma suprema e intransponível que as submeta. 

6. argumEnToS conTrárioS E favorávEiS à conSTiTuição

A ideia de se concretizar a elaboração e aprovação de uma Constituição para Israel sempre 
mereceu atenção por parte das classes mais engajadas da nação judaica dispersa pelo mundo. Por se 
tratar de assunto polêmico, gerou categorias de adversários e simpatizantes à causa67. A seguir, podem 
ser observadas algumas manifestações que se enquadram numa ou noutra corrente.

6.1 argumEnToS conTrárioS 

No alvorecer do novo Estado, com base na coerência, ficou caracterizado que a demora na 
elaboração de uma constituição se legitimava também numa “anomalia democrática”: O Estado de 
Israel se propunha a ser um estado judeu. Em 1950 viviam em Israel apenas uns 10% dos judeus 
dispersos pelo mundo, ou seja, uma parcela pouco representativa para discutir a importância de uma 
constituição, fato que aconselharia aguardar que a maioria estivesse residindo naquele território para, 
então, ser promulgada uma Constituição68. 

65 Para um melhor entendimento do controle de constitucionalidade vigente através dos tempos em Israel, vejamos: 
controle difuso de “atos administrativos que derivam do comando legal” (sem interferência direta no Poder Legislativo); 
“reconhecimento pela Suprema Corte do limite formal da Lei Básica: o Knesset” (“como Poder Legislativo e Poder 
Constituinte”); modelo Kol ha Am (1953), controle “sobre atos administrativos – decretos e portarias do poder 
Executivo”, envolvendo a liberdade de imprensa; modelo Bergman, quando “pela primeira vez foi cancelada uma 
lei do Knesset”, e modelo Banco mizrahi (1995), ampliando o controle inclusive sobre “leis ordinárias que ferirem 
leis básicas”. Cf. WAISBERG, op. cit., p. 335-347.

66 HIRSCHL, Ran. The “Constitucional Revolution” and the emergence of a new economic order in Israel. Israel 
Studies, [S.l.], v. 2, nº 1, p. 136, Spring 1997.

67 Cabe lembrar que Israel “é uma sociedade diversa, com vários grupos sociais que manifestam valores e princípios 
políticos às vezes incompatíveis. [...] Essa divisão dificulta um consenso sobre o assunto e opõe entre si alguns grupos: 
não judeus versus judeus; judeus ultraortodoxos versus judeus não religiosos; nacionalistas ou nacionalistas religiosos 
versus os “pombas ou os amantes da paz”; rico versus pobre; esquerda econômica versus direita econômica; novos 
imigrantes versus cidadãos veteranos; judeus orientais (sefaraditas) versus judeus ocidentais (ashkenazitas). LuRIE, 
Guy; CAVARI, Amnon; KENIG, Ofer. Writing a Constitution: a catalyst for bridging gaps in israeli society. In: 
ANNuAL mEETING FOR THE ASSOCIATION FOR ISRAEL STuDIES, 21., Tucson, 2005. Annals… Disponível 
em: <http://www. aisisraelstudies.org/2005papers.html>. Acesso em 16 jul. 2009. Tradução nossa.

68 Alguma semelhança pode ser identificada com a situação da República Federal da Alemanha, em 1949, logo após o 
término da grande guerra. Autorizada pelos aliados ocidentais que junto com os russos haviam dividido o país em 
duas nações, “uma Assembleia Constituinte foi encarregada de redigir uma Lei Fundamental que, ao tempo que 
dispusesse da autoridade de uma Constituição, encerrasse um caráter provisório”, a fim de que não se frustrasse 
um possível e almejado processo de reunificação do povo alemão em um só Estado, o que, efetivamente, ocorreu 
em 1990. EL CONFLICTO poliédrico: el nacionalismo sionista (xxVI). un Estado judio e democrático. 27 Ene. 
2009. Disponível em: <http://espacioblog.com/ espejismo/post/2009/01/27/el-conflicto-poliedrico>. Acesso em: 1º 
fev. 2009. 1949: Promulgada a Lei Fundamental Alemã. DW-WORLD.DE, [S.l.], 6 de maio de 2009. Disponível em: 
<http://www.dw-world.de/dw/article/0,,525432,00.html>. Acesso em: 1º de jun. de 2009.
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Outro fator apontado foi o peso da herança da tradição inglesa – common law – que forjou 
grande parte dos políticos, dos acadêmicos, dos advogados e juízes israelenses69, assustados com a 
simples ideia de uma constituição formal desconectada de suas crenças e valores jurídicos, ao lado da 
facilidade e da conveniência para o poder executivo tomar decisões sem os trilhos de uma constituição70. 
Alie-se a isso a gravidade do perpétuo conflito árabe-israelense.71  

Conforme dados do Knesset, agregado à posição adotada pelos partidos religiosos, 
Ben Gurion72 opunha-se à Constituição formal73. Seus argumentos, entre outros já abordados, 
baseavam-se na tese da “inconveniência de uma antiga reivindicação de Constituição em 
confronto com um contexto de lutas sociais e econômicas inexistentes naquele momento”.  
A afirmação era de que na Grã-Bretanha, mesmo sem possuir uma constituição escrita, se encontravam 
garantidas a liberdade, democracia e o estado de direito, e mais: os princípios básicos de qualquer 
constituição já se encontravam inseridos na Declaração de Independência. Os poderes para elaboração 
de leis conferidos à Assembleia Constituinte, a quem caberia redigir a Constituição até 1º de outubro 
de 1948, já haviam sido delegados pela Lei de Transição (16 de fevereiro de 1949) à Primeira “Knesset” 
– assim por ela mesma renomeada –, e sua sucessora imediata; portanto não haveria pressa.74  

Ocorre que, como pano de fundo, a principal resistência à existência de uma Constituição foi 
a poderosa oposição dos partidos religiosos – à época, os políticos mais influentes e principais atores 
no dilema Estado-Religão –, que não aceitavam qualquer substituto à Lei Divina como norma geral 
para condução dos destinos de Israel. Assim também, um diploma daquele porte poderia opor-se às 
leis de essência religiosa através de poderes de censura com que seria dotada uma Corte Superior de 
Justiça.75 Isso levando-se em consideração que uma Constituição para Israel obrigatoriamente deveria 
69 A composição original da Suprema Corte de Israel congregava operadores do direito, oriundos da Inglaterra e 

Alemanha sem qualquer vínculo com os ideais sionistas. SHAFIR, Gershon; PELED, Yoav, 2002, apud PEREIRA, 
J. A. Teles. De actor secundário a actor principal: O Supremo Tribunal e a “Revolução Constitucional” em Israel. 
Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC, [São Paulo], nº 9, p. 279, jan./jun. 2007. O Juiz menahem Klein  
pondera que melhor seria referir-se a “ideais sionistas-socialistas”.

70 “O sionismo dos pais-fundadores do Estado de Israel assentava numa ideologia comunitarista, de raiz marxista, 
na qual a prevalência dos interesses do Estado – do Estado enquanto comunidade – sobre os do indivíduo assumia 
papel fundamental”. SHAFIR, Gershon; PELED, Yoav, 2002, apud PEREIRA, J. A. Teles. De actor secundário 
a actor principal: O Supremo Tribunal e a “Revolução Constitucional” em Israel. Revista Brasileira de Direito 
Constitucional – RBDC, [São Paulo], nº 9, p. 279, jan./jun. 2007.

71 SHAPIRA, Amos. Why Israel has no Constitution, but should, and likely will, have one. Saint Louis University Law 
Journal, [S.l.], v. 37, n. 2, p. 285-286, Winter 1993. 

72 “[…] num Estado livre, como o Estado de Israel, não é necessária uma “Carta de Direitos”, o que necessitamos é, uma 
“Carta de Deveres”: deveres para com a terra-mãe, para com o povo, para com a alyia [levas de emigrantes europeus 
, entre 1881 e 1939] na construção da nação [...]” Ben-Gurion, no Knesset, em 1951. PEREIRA, op. cit,, p. 276.

73 Para Ben-Gurion existia ainda o risco do controle judicial dos atos legislativos que, certamente, uma constituição 
abrigaria, por juízes não alinhados ao sionismo, apontando como exemplo “decisões da Suprema Corte dos Estados 
unidos da América, que atrasaram a implantação da política de vanguarda contida na legislação conhecida como New 
Deal”. Ibidem, p. 281 e mACIEL, Adhemar Ferreira. A Suprema Corte e o New Deal. Revista Ajufe, Brasília, nº 39, p. 
20, dez. 1993. O cerne do conflito nos Estados Unidos foi a “proteção judicial dos direitos de propriedade...” e “liberdade 
de empreendimento”, que provocou a declaração de inconstitucionalidade de várias leis do corpo do programa New 
Deal pela Suprema Corte. PIPES, Richard. Propriedade e liberdade. Rio de Janeiro: Record, 2001. p. 286.

74 ISRAEL. The Knesset in the Government System. Constitution. Disponível em: <http://www.knesset.gov.il/ 
description/eng/eng_mimshal_hoka.htm>. Acesso em: 2 de jun. de 2009.

75 EL CONFLICTO poliédrico: el nacionalismo sionista (xxVI). un Estado judio e democrático. 27 Ene. 2009. 
Disponível em: <http://espacioblog.com/espejismo/ post/2009/01/27/el-conflicto-poliedrico>. Acesso em: 3 de 
maio de 2009. 1949: Promulgada a Lei Fundamental Alemã. DW-WORLD.DE, [S.l.], 6 maio 2009. Disponível 
em: <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,525432,00.html>. Acesso em: 1º de jun. de 2009. 
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inspirar-se no modelo proposto pela ONu, com características ocidentais, que deveria estabelecer 
garantias de liberdade religiosa e de confissão. 

Os partidos religiosos, em especial o ultraortodoxo Agudat Israel, têm exigido, desde há muito, 
que os termos de uma possível Constituição para Israel sejam estabelecidos por “consenso de todos os 
partidos”76, observando que Israel não pode ter um diploma de porte igual àqueles promulgados por 
outras nações. Não há como alijar o espírito e o sentimento do povo judeu em sua herança e identidade 
oriunda dos patriarcas. Essas agremiações consideram que os judeus são o povo escolhido por Deus e que 
esses já possuem um estatuto superior que os rege e ao Estado de Israel: a Sagrada Torah,77 integrante 
da Halachá, lei religiosa judaica, “que reúne o corpo integral das leis e práticas diárias obrigatórias a 
serem seguidas por todos os judeus, e a interpretação rabínica e seus mandamentos”. Confrontando os 
argumentos dos religiosos, no sentido de que não se pode abrir mão de tão poderoso instrumento de 
condução, agregação e preservação da identidade da nação de Israel durante os tempos da diáspora, e 
que a remeteu à criação do Estado de Israel, é perfeitamente compreensível a resistência desse grupo 
à aprovação de uma constituição laica.78 Para se ter uma ideia do poder de influência da religião79 nos 
assuntos de Estado em Israel, cabe lembrar que “a pedra angular de toda a estrutura do relacionamento 
Estado-Religião80 (em Israel) é o princípio do status quo”81. Expressão que, aliás, figura nos acordos 
que constituíram a base da entrada de partidos religiosos no Governo logo após sua independência. 
“O princípio implica a não introdução de modificações às disposições inicialmente acordadas entre o 
Estado e as autoridades religiosas nesta área particularmente sensível”.82 

Baseado nos estudos do jurista uriel Lin, em 2000, o Primeiro-ministro Ehud Barak iniciou 
a discussão de um projeto de criação de Constituição para Israel com ênfase na separação do Estado 
da Religião. Entre outras mudanças previstas nas normas em vigor estariam a “supressão do registro 
obrigatório da religião no documento de identidade, a revogação da obrigatoriedade de os restaurantes, 

76 Em 1947, Ben Gurion e outros da Agência Judia, para tranquilizar os membros do Agudat Israel, encaminharam 
correspondência ao partido, prometendo que no futuro estado judeu “o Shabat (Sábado) seria o dia oficial de descanso, 
que em todas as cozinhas do governo se prepararia somente comida kosher (apropriada para se comer, de acordo com 
as leis dietéticas judaicas), que os divórcios e os casamentos se realizariam conforme a Halacha (tradição legalística 
do judaísmo) e a educação poderia ser escolhida por cada um conforme suas preferências”. ISRAEL: the Constitution. 
Disponível em: <mhtml:file://F:\Israel%20-%20THE%20CONSTITUTIO.mht>. Acesso em 5 fev. 2009.

77 A Bíblia Hebraica ou o Pentateuco, que compreende os cinco primeiros livros do Velho Testamento cristão: Gênesis, 
Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.

78 CAZAÑA, Carlos Javier Soto. ?Israel, un Estado sin constitución?. p. 82. Disponível em: <http://www. liberlex.com/
archivos/israel-constitucion.pdf>. Acesso em: 19 de maio de 2009.

79 “Os Rabinos são o mais importante fator da democracia israelense, e os verdadeiros líderes de diversos partidos 
políticos [...]”. THE ISRAEL DEmOCRACY INSTITuTE. Religion and State. [S.l], 2009. Disponível em: <http://
www.idi.org.il/sites/english/ResearchAndPrograms/Religion%20and%20State/Pages/ ReligionandState.aspx>. 
Acesso em: 21 jun. 2009. Tal afirmação deve ser considerada com cautela.

80 A questão religiosa é a alma do Estado Judeu. Na diáspora, o judaísmo, com suas leis, regras e regulamentos, 
inclusive de natureza pessoal e familiar, dispostas na Torah, no Talmude e na Takkanah, constituiu-se na “pátria 
portátil” que preservou a identidade da nação quando integrada à “terra dos outros”. PEREIRA, J. A. Teles. De actor 
secundário a actor principal: O Supremo Tribunal e a “Revolução Constitucional” em Israel. Revista Brasileira de 
Direito Constitucional – RBDC, [São Paulo], nº 9, p. 303, jan./jun. 2007. 

81 Cf. Nota 59, onde estão dispostos alguns dos fundamentos do status quo. Expressão que remete às relações entre 
“partidos religiosos e não religiosos”. LOS ENTES del gobierno Israeli. Disponível em: <http://www. masuah.org/
entes_del_gobierno%20y%20minorias%20en%20israel.htm>. Acesso em: 21 jun. 2009.

82 ENGLARD, Izhak, 1990 apud PEREIRA, op. cit., p. 299.
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e afins, contratarem fiscais de supervisão da preparação das refeições, conforme as regras dietéticas 
(Kashrut) do judaísmo, e principalmente, a liberação para a realização de casamento civil, atualmente 
efetivado por autoridades religiosas cristãs, muçulmanas ou judaicas, conforme o credo dos nubentes”.  
A medida foi considerada como uma “apostasia” pelos líderes dos partidos religiosos do Knesset, 
que acusam Barak de estar destruindo a unidade da comunidade judaica e violando os preceitos 
fundamentais do judaísmo.83

Em outubro de 2004, o Haaretz–Israel News divulgou que a “mais contundente abordagem” 
de religiosos ortodoxos sobre a aventura de se elaborar um diploma constitucional para Israel foi a de 
Aryeh Deri, líder o Partido Shas: “mesmo se a constituição incluísse os Dez mandamentos, nós nos 
oporíamos a ela”, revelando a preocupação com o fato de que com a superioridade dessa norma, a 
Suprema Corte de Israel possa promover alterações no poder das autoridades e disposições religiosas 
no país.84 Isso, por si só, revela o tom e a gravidade da oposição religiosa em relação a qualquer 
movimento em direção a uma Constituição, até mesmo de natureza híbrida.

6.2 argumEnToS favorávEiS85

O povo israelense não tem dúvidas a respeito do fato de que os pais fundadores de Israel eram 
favoráveis à elaboração de um arranjo constitucional, conforme está registrado na própria Declaração 
de Independência86, bem como quanto à necessidade da existência de um documento que vinculasse 
todas as instituições do Estado, incluso o Poder Legislativo, e dispusesse sobre as normas e regras de 
seu funcionamento. Tudo rotulado pela obrigatoriedade de submissão à Resolução 181, da Assembleia 
Geral da ONu, de 29 de novembro de 1947, que dispôs sobre a partilha do território da Palestina em 
dois Estados: um judeu e outro árabe, e que tinha como um de seus objetivos a convivência harmoniosa 
e cooperativa entre os dois povos.87

A academia e os juristas asseveram que o risco da “existência de um sistema parlamentar 
desprovido de um diploma constitucional escrito”, com poderes intrínsecos e extrínsecos, que limite 
os poderes de uma legislatura dotada, em tese, de ilimitados poderes legislativos, por si só estimula a 
reflexão permanente sobre os possíveis benefícios advindos de uma constituição formal.88

83 WuRGAFT, Ramy. Los ortodoxos reaccionam contra La “Constitución de Barak”. Disponível em: <www.elmundo.
es/2000/09/22/internacional/22N0068.html>. Acesso em: 1º fev. 2009. Atualmente tramita lei de reconhecimento de 
casamento civil a quem não pertence a qualquer comunidade religiosa.

84 EXPERTS putting final touches on Israel’s proposed constitution. Disponível em: <http://www.haaretz.com/ hasen/
pages/ShArt.jhtml?itemNo=485698&contrassID=i&s...>. Acesso em: 1º fev. 2009. Em 2001 foi preso por suborno 
quando no cargo de ministro, conforme o jornal Haaretz.com.

85 “Para manter a democracia – e garantir um delicado equilíbrio entre seus elementos – uma Constituição formal 
é preferível. Para operar efetivamente, a Constituição deve gozar de hierarquia normativa superior, não pode 
ser facilmente emendada tal como os estatutos normais e deve garantir aos juízes autoridade para o controle de 
constitucionalidade das leis.” BARAK, Aharon, 2006 apud WAISBERG, Tatiana. Notas sobre o direito constitucional 
israelense: a revolução constitucional e a Constituição escrita do Estado de Israel. Revista de Direito Constitucional 
e Internacional, São Paulo, ano 16, nº 63, p. 344. abr./jun. 2008. 

86 Em que pese Ben-Gurion simpatizar com a ideia de uma supremacia do Poder Legislativo. Cf. KAHANA, Tsvi; 
GOOD, mathew. Human rights in Israel: a brief overview. [S.l.], may 2008. Disponível em: <http://www.queensu.
ca/csd/documents/FINAL_08.5.21_Kahana_Good_israelpaper-1.pdf>. Acesso em: 14 de jun. de 2009.

87 Resolução 181 da Assembleia Geral da ONu, de 29 de novembro de 1947.
88 SHAPIRA, Amos. Why Israel has no Constitution, but should, and likely will, have one. Saint Louis University Law 

Journal, [S.l.], v. 37, nº 2, p. 287, Winter 1993.
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Na seara política, outro momento importante desse grande e difuso debate ocorreu em  
1º de fevereiro de 2000, quando o Presidente do Knesset, o mK89 Abraham Burg, por ocasião das 
comemorações do quinquagésimo primeiro aniversário da Declaração de Independência de Israel, 
publicou artigo intitulado “O aniversário do Knesset: A hora da Constituição”. manifestando o seu 
ponto de vista, apontou que merecia crítica a acomodação dos israelenses em relação à necessidade 
de se elaborar uma constituição para o país e romper um status quo contemplativo. A oposição 
histórica entre sionistas e ultraortodoxos “fê-los acreditar no arrefecimento do ímpeto que os movia, 
em maio de 1948”. Para os primeiros, liderados ideologicamente por Ben-Gurion, “duas décadas seria 
o suficiente para que as tradições religiosas fossem flexibilizadas, e para esses últimos, finalmente 
prevaleceria a tradição sobre ideais políticos”, e assim tentaram obter benefícios que supostamente o 
tempo poderia lhes oferecer; no que estavam, ambos, errados. Para se contrapor a essa realidade, cria 
Abraham Burg que uma Constituição poria fim ao conflito e que ela mesma representaria “um novo 
princípio fundamental”, que renovaria a vida da nação, bem imaterial tão grato a todos os judeus. Sua 
ideia era que se aprovasse uma Constituição “sem a declaração formal de um Estado confessional, mas 
mantendo a religião judia preservada à parte do diploma”. Sobreviveu, apenas, o sonho do discurso.90

Em fevereiro de 200691, o Primeiro-ministro Ehud Olmert, no Parlamento, em sessão do pleno, 
asseverou que o “próximo Knesset” deveria se empenhar em “estabelecer as fronteiras permanentes de 
Israel e votar uma constituição que caracterizasse o país como um Estado democrático e judeu92 e que o 
seu texto explicitasse as atribuições do poder executivo93, e afiançasse a proteção dos direitos humanos 
em geral, bem como os da minoria árabe”. Criticando o modelo norte-americano, o rival Benjamin 
Netanyahu, líder do Partido Likud, afiançou que “A constituição precisa proteger o cidadão do grupo, 
da tirania, porém, atualmente ela deve providenciar ferramentas para o governo proteger-se a ele mesmo 
e aos cidadãos da realidade em que vivemos”. Lembrou Netanyahu, mais tarde, em outubro de 2007, 
que, há décadas da independência, não poderia mais tardar a necessária convivência harmônica entre 
o secular e o religioso garantida por uma Constituição94, questão considerada pelos estudiosos como 
um objetivo nacional permanente. 

89 mK – Member of Knesset – Membro do Knesset, conforme são identificados seus parlamentares.
90 BECERRA, manuel J. Terol. Ni la ortodoxia ni el laicismo quieren desaparecer. Disponível em: <http:// www.

nuevarevista.net/2004/agosto/nr_articulos94_2.html>. Acesso em: 12 jun. 2009.
91 OLmERT: Israel needs constitution. Disponível em: <http://www.ynetnews.com/Ext/Comp/ArticleLayout/ CdaAr

ticlePrintPreview/1,2506,L...>. Acesso em: 1º fev. 2009.
92 uma democracia pura é incompatível com a escolha preferencial de um credo religioso para seus cidadãos. Tal característica 

é justamente um dos dilemas dos árabes na defesa de uma Constituição para o país. GAVISON, Ruth. Constitutions and 
Policitical Reconstruction? Israel’s quest for a Constitution. In: ARJOmAND, Saïd Amir (Ed.). Constitutionalism and 
political reconstruction: international comparative social studies. Leiden; Boston: Brill, 2007. p. 81.

93 “No hay una clara separación de poderes entre El legislativo (La Kneset, parlamento de Israel) y El poder ejecutivo 
(Primer Ministro y gabinete) del gobierno”. KARNIEL, Yuval; REISS-WOLICKI, Linda. Un pueblo libre en nuestra 
tierra: la democracia y el pluralismo en Israel. Jerusalém: Centro de Información de 2005. p. 10 . 

94 TRANSLATION of part of the Prime minister Ehud Olmert’s speech to the Knesset at the opening of the Winter 
Session. Disponível em: <http://www.idi.org.il/sites/english/ResearchAndPrograms/Constitution% 20by%20
Consensus/Pages/ConstitutionbyConsensusArticle3.aspx>. Acesso em: 21 jun. 2009.
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7. propoSTaS DE conSTiTuição 

Desde a Resolução Hariri, no exercício do papel de Assembleia Constituinte, o Knesset já estava 
legitimado a elaborar uma Constituição para Israel. O órgão encarregado dessa tarefa, a Comissão de 
Constituição, Direito e Justiça, tem se valido, especialmente, de propostas oferecidas pelas organizações 
não governamentais “Instituto de Democracia de Israel – IDI, Instituto de Estratégia Sionista e pelo 
movimento Progressista Centro de Ação Religiosa pelo Judaísmo de Israel, além de incentivar a 
participação popular – cidadãos e outras organizações – na formulação de sugestões”95. 

Considerado um organismo moderado de natureza privada, o Instituto de Democracia de Israel96 
– IDI ofereceu ao Knesset uma proposta de constituição multicultural – “Constituição por Consenso”97 
– elaborada por mais de 100 líderes das comunidades representativas dos “direitos femininos, ativistas 
sociais, árabes e ultraortodoxos, veteranos israelenses, novos imigrantes e especialistas de todas as 
universidades do país”, levando-se em consideração os interesses dos quatro principais setores da 
sociedade israelense: “religioso, secular-liberal, nacionalista e árabe”. O Comitê Público encarregado 
de realizar essa tarefa foi liderado pelo presidente jubilado da Suprema Corte de Israel meir Shamgar, 
cuja autoridade para oferecer contribuições desse tipo foi legitimada pelo próprio Knesset, tendo sido 
sua produção aproveitada pela Comissão de Constituição, Direito e Justiça em seu comissionamento 
constituinte de elaborar uma Constituição.

O assunto tem sido exaustivamente discutido no âmbito da Comissão, com mais vigor desde 
2003, quando os ex-Primeiros-Ministros Ehud, Peres e Barak, na condição de convidados oficiais, 
debateram sobre o papel do Poder Executivo, dentro do Projeto denominado Constituição por Amplo 
Consenso, abrangendo opiniões desses especialistas sobre o melhor sistema de governo para o país, 
direito das minorias, papel das Forças Armadas etc.98. O debate atualmente tem sido ampliado para 
além do âmbito das elites e a proposta é torná-lo popular, visando legitimar e ratificar o processo de 
construção da Constituição. 

Para além do esforço oficial, surgiram outras propostas de minutas também de caráter popular, e entre 
elas merecem ser destacadas, ainda que de maneira superficial, uma de origem essencialmente acadêmica, 
e outra, originária de representantes de grupo nacional minoritário: a população de origem árabe.

O professor Amos Shapira, da universidade de Tel Aviv, relata que durante o biênio 1985-1986, 
na sua Faculdade de Direito, um grupo de professores e alunos, liderados pelo reitor da faculdade, 
uriel Reichman, abraçou a árdua tarefa de redigir uma constituição para Israel, à falta de “equivalência 

95 ILAN, Shahar. A Constitution is born. Haaretz.com, [S.l.], 2009. Disponível em: <http://www.haaretz. co.il/hasen/
spages/912741.html>. Acesso em: 17 jul. 2009. A participação popular é também possível através desse website. 

96 O IDI tem sido instado pelo ministério da Justiça a colaborar, regular e oficialmente, em assuntos 
jurídico-constitucionais em apoio ao Knesset.

97 CONSTITuTION by consensus. Disponível em: <http://www.idi.org.il/sites/english/ResearchAndPrograms/ 
Constitution%20by%20Consensus/Pages/ConstitutionbyConsensus.aspx>. Acesso em: 25 de maio de 2009. 
KREmNITZER, mordechai. Constitutional principles and their implementation. Disponível em: <http:// www.idi.
org.il/sites/english/ResearchAndPrograms/ConsititionalLaw/Pages/ConstitutionalPrinciplesandTheirImplementation.
aspx>. Acesso em: 17 jul. 2009. ARYE, Carmon. Give Israel a constitution. Disponível em: <http://www.idi.org.
il/sites/english/OpEds/Pages/OpEdCarmon090606.aspx>. Acesso em: 1º jun. 2009. Disponível em: <http://www.
cfiisrael.org//timetable.html>. Acesso em: 21 jun. 2009.

98 OFFICIAL DRAFT OF A CONSTITuTION FOR ISRAEL. Constitution for Israel. Disponível em: <http:// www.
cfisrael.org//home.html>. Acesso em: 8 jul. 2009. Tradução nossa.
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das leis básicas a uma constituição, uma vez que o controle de constitucionalidade e uma carta de 
direitos”99 até então não haviam sido contemplados na legislação do Knesset. Segundo Shapira, o 
esboço do “Comitê Público por uma Constituição para Israel” foi divulgado e recebeu elogios e 
críticas. Em síntese, propunha a “elaboração de uma Constituição escrita (com o estabelecimento 
de dispositivo de controle de constitucionalidade); reforma da Lei Eleitoral no sentido de facilitar a 
formação de maiorias, atenuando a proporcionalidade extrema em que o sistema assenta (salvaguarda 
contra mudanças nas Leis Básicas com quorum de dois terços ou três quintos da maioria) e eleição 
direta do Primeiro-ministro”100. Teve parcial sucesso, pois uma de suas propostas foi aproveitada e 
aprovada pelo Parlamento: a eleição para o cargo de Primeiro-ministro101, malgrado tal medida ter 
sido posteriormente revogada. Para Shapira, “a constituição deve ser um instrumento que ofereça 
uma equilibrada acomodação de valores universais, liberais e democráticos com particularidades dos 
dogmas culturais e tradicionais judaicos”.102

A comunidade árabe também ofereceu a sua contribuição para responder ao desafio. Em 2007103, 
com fundamento na previsão de partilha104 da região em dois Estados: um judeu e outro árabe, e na 
dicotomia implícita no fato de Israel adotar como princípios fundamentais ser um Estado “judeu105 
e democrata”, o Adalah Center, organização que procura representar a comunidade árabe-israelense 
em Jerusalém, propôs um modelo de Constituição para Israel que, democraticamente, equiparasse os 
direitos das populações árabes e judias.106 Nele constam, entre outros, “dispositivos que garantem a 
devolução de terras desapropriadas após 1948 aos antigos proprietários e o registro de uma espécie de 
mea culpa do Estado israelense aos prejuízos infligidos à população palestina”. A ideia era instigar o 
debate público e fazer chegar a minuta até o Knesset, por via formal ou informal. Tal proposta conflita 
com as características e manifestações tradicionais da comunidade israelense, e, por essa razão, serviu 
apenas para marcar posição desse segmento minoritário na composição de forças necessariamente 
interessadas na resolução do problema.
99 Disponível em: <mhtml:file://F\Israel%20-%20THE%20CONSTITUTION.mht>. Acesso em: 16 de jun. de 2009.  
100 PEREIRA, J. A. Teles. De actor secundário a actor principal: O Supremo Tribunal e a “Revolução Constitucional” 

em Israel. Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC, [São Paulo], nº 9, p. 295, jan./jun. 2007.
101 O documento produzido, “além de ter sido aproveitado nas aulas da aludida faculdade, estimulou um de seus redatores 

a candidatar-se e eleger-se, destacando-se como um bom parlamentar constitucionalista”. SHAPIRA, Amos. Why 
Israel has no Constitution, but should, and likely will, have one. Saint Louis University Law Journal, [S.l.], v. 37, 
nº 2, p. 289, Winter 1993. 

102 Ibidem, p. 290.
103 CENTRO árabe-israelense quer direitos da minoria na Constituição. uOL, São Paulo, 2 fev. 2007.  Disponível em: 

<http://noticias.uol.com.br/ultnot/efe/2007/02/28/ult1807u35141.jhtm>. Acesso em: 26 ago. 2008.
104 Resolução de Partilha da ONu, de 29 de novembro de 1947. É considerado um pesadelo para considerável parcela da 

comunidade árabe-israelense, a provável anexação de terras e patrimônio ao Estado Palestino advinda da partilha, 
com a consequente perda de privilégios tais como: moradia em um país moderno de nível de vida europeu, sistema 
amplo de benefícios sociais  e democracia ímpar na região.

105 Segundo a Lei do Retorno (1950), que privilegia a matrilinearidade, judeu é aquele nascido de mãe judia ou o 
convertido ao judaísmo. Conforme outras leis israelenses – Lei da Nacionalidade de 1952 e suas emendas de 1958, 
1968 e 1971 – entretanto, está prevista a possibilidade de naturalização a cidadãos de origem não judaica. 

106 um dos direitos a que aspira o segmento palestino é o disposto na Lei do Retorno: aos judeus, residentes fora de Israel, 
é permitido estabelecer-se definitivamente no território israelense; o que não é permitido “aos refugiados palestinos que 
lá viviam antes de 1948”. O assunto é tão polêmico que, no final de 2007, o Ministro do Interior de Israel, Meir Shitrit, 
que também pugna pela alteração da lei, manifestou-se, publicamente, no sentido de que “todos os judeus devem ter 
a possibilidade de viver em Israel, mas não é necessário conceder a cidadania cinco minutos depois da chegada deles 
ao país”. Cf. FLINT, Guila. Israel discute fim de cidadania automática para judeus. Tel Aviv, 2007. Disponível em: 
<http://www.bbc.co.uk/ portuguese/reportebbc/story/2007/11/printable/071101_israel_...>. Acesso em: 28 de ago. de 2008.
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8. conSTiTucionaliSmo lEgiSlaTivo107

No estudo de temas constitucionais, envolvendo literalmente não só a discussão, mas 
principalmente o objeto do próprio tema principal, é indispensável a lembrança de que a 
disputa pela “supremacia constitucional” entre o legislativo e o judiciário permeia as relações 
entre os dois poderes em quase todas as nações livres, em especial naquelas em que “existe 
um vácuo” em substituição a disposições imperativas sobre assuntos nacionais relevantes.  
“O ponto central dos esforços de cada ator está localizado na primazia da interpretação dos direitos 
fundamentais”. As soluções estão sempre vinculadas à “coerência jurídica e à prática de autocontrole 
da manifestação dos poderes legais de que estão dotados”.

Juristas de países como o Canadá108 – há mais de trinta anos –, Reino unido e Nova Zelândia, 
não depositários de diploma constitucional escrito, construíram, modernamente, uma doutrina de 
proteção de direitos constitucionais denominada de “constitucionalismo legislativo”, onde, apesar 
do recorrente engajamento do poder judiciário no exercício garantidor dos direitos dos cidadãos, 
a magistratura não esgota o tema, nem tampouco são imutáveis os efeitos de suas decisões. Seu 
conceito, desenvolvido no Canadá e aperfeiçoado nos Estados unidos da América, revela uma 
tentativa de conciliar a “soberania do parlamento com a tradicional proteção constitucional de direitos 
fundamentais”, admitindo o judiciário como ator indispensável mas não suficiente nesse processo.  
O “constitucionalismo legislativo” é uma característica evidente em Israel, onde a competência para 
exercer o controle da constitucionalidade é exercida pelo judiciário de modo limitado, uma vez que 
“o legislativo detém o poder de desfazer as ações da corte ou, preventivamente, resguardar as leis de 
uma revisão pelas cortes”. Essas disposições impulsionaram a “promoção de parceria” ou diálogo, 
uma espécie de acordo de boa convivência, entre as cortes e o legislativo, cuja natureza foi modificada 
em 1995, com o julgamento do caso Hamizrachi, quando, sob os efeitos das Leis Básicas: Dignidade 
Humana e Liberdade e Liberdade de Ocupação, aprovadas em 1992, “ficou garantida formalmente 
a proteção aos direitos humanos”. O legislativo houve por bem minimizar o emprego do poder de 
interferir sobre as decisões do judiciário, num primeiro momento, e depois viu-se impedido por 
dispositivos das aludidas leis, conforme já comentado neste artigo, de encetar qualquer mudança das 
decisões judiciais, que não efetivadas através do uso de seus poderes de assembleia constituinte de 
emenda constitucional, “por se tratar de leis básicas, portanto com status constitucional”. O Knesset 
e o Judiciário souberam administrar um perfeito equilíbrio nessa relação de parceria, com concessões 
recíprocas de exercício de poder, pelo menos até fevereiro de 2008, quando o Ministro da Justiça de 
Israel, Daniel Friedmann109, apresentou ao Conselho de ministros do governo (Gabinete) uma moção 
com o objetivo de limitar o poder da Suprema Corte de invalidar leis aprovadas pelo Knesset, inclusive 
aquelas que “atentam contra os direitos humanos, independentemente de sua colisão ou não com as 

107 Cf. KAHANA, Tsvi; GOOD, mathew. Human rights in Israel: a brief overview. [S.l.], may 2008. p. 26-37. Disponível em: 
<http://www.queensu.ca/csd/documents/FINAL_08.5.21_Kahana_Good_israelpaper-1.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2009.

108 Disponível em: <noticias.terra.com.br/mundo/interna/0,OI3164293-EI308,00.html>. GOVERNmENT aproves motion 
to limit Supreme’s Court Power. Israel NewsYnetenews, [S.l.], [2009]. Disponível em: <http://www.ynetnews.com/
articles/0,7340,L-3593071,00.html>. Acesso em: 15 set. 2008.

109 GOVERNmENT aproves motion to limit Supreme’s Court Power. Israel NewsYnetenews, [S.l.], [2009]. Disponível 
em: <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3593071,00.html>. Acesso em: 8 jul. 2009.
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denominadas Leis Básicas”, exceto se elas vierem a conflitar, especificamente, com as Leis Básicas: 
Liberdade de Ocupação e Dignidade Humana e Liberdade. A proposta foi aprovada em 9 de julho do 
mesmo ano por 13 x 11 votos, ou seja, uma margem estreita de vantagem. A mudança estabeleceu 
ainda que “o Knesset poderá revalidar uma lei anulada pela Suprema Corte através de votos da maioria 
simples de 61 parlamentares do Knesset, desde que a diferença entre opositores e defensores seja, ao 
menos , de cinco votos110”, exceto se violar alguma lei básica, tais como as que tratam da “dignidade 
humana e liberdade e da liberdade de ocupação”. Friedmann considerou isso um avanço no sentido 
de se restaurar a  “capacidade do Executivo para governar e reforçar o status do Knesset”, bem como 
de especificar, pela primeira vez, em Israel, “a legitimidade da Suprema Corte para anular uma lei” 111.

Encaminhada pelo governo ao Knesset, por demandar uma emenda à Lei Básica: O Judiciário, a 
medida foi submetida a exaustivos debates no Comitê de Constituição, Direito e Justiça112 e,  superada 
a crise, foi finalmente revogada pelo Knesset. 

9. rEflExõES concluSivaS

A nação israelense, com toda a sua carga ancestral de ideais, valores, tradições e a tão sonhada 
necessidade de retorno à pátria, é um dos mais veementes exemplos de capacidade de sobrevivência 
cultural de um povo, que sempre caminhou sob o império da lei. um dos principais fatores de 
manutenção dos laços de cumplicidade positiva e parceria fraternal entre seus integrantes foi a Torá, 
o corpo da religião e dos ensinamentos judaicos, aliada à Halachá, a tradição legalística do judaísmo, 
observadas durante todo o período da diáspora, e que constituem a “pátria portátil” que preservou a 
identidade da nação quando integrada à “terra dos outros”. 

110 A propósito, o confronto entre o legislativo e o judiciário, na Europa e em especial na Alemanha, no que concerne ao 
controle de constitucionalidade, é questão antiga e já analisada por Kelsen e Schmitt, envolvendo a legitimidade e primazia 
na “guarda da constituição”. Lima aponta que “a formulação dominante era a de que o político seria o determinante 
para a construção de um estado possível. Importante ressaltar: não o político advindo da tensão traduzida por meio da 
heterogeneidade das forças sociais presentes em qualquer cenário pluralista, porém, o político cuja definição se aproximava 
da noção de amigo (Freund) e inimigo (Feind) para determinação das ações a serem efetivadas pelo estado. Derivando 
dessa premissa, o constitucionalismo operava a submissão do direito à política, invertendo assim a possibilidade de um 
estado democrático de direito, onde a política se submete ao direito.” [...] (Esse raciocínio vincula-se ao espaço temporal 
da formulação dessas teorias em que o pensamento de Kelsen, que pode muito bem ser aplicado hoje em dia, bem como 
à época do estabelecimento do Primeiro Knesset). Assevera Kelsen, citado no artigo de Lima: “O pensamento de que 
somente o legislativo, e não o judiciário, é verdadeiramente político, é tão falso quanto o argumento de que somente o 
legislativo produz direito e o judiciário, quando da aplicação do direito, apenas o reproduz. [...] Na verdade, quando o 
legislador investe o juiz, dentro de determinadas fronteiras, de ponderar sobre os interesses contrários e decidir conflitos 
em favor de alguns e desfavor de outros, transfere para o juiz, este mesmo legislador, a tarefa de criação do direito, e 
com isso, um poder que confere à função judicial o mesmo caráter político que o legislador possui”. LImA, martonio 
mont’Alverne Barreto Lima. A guarda da constituição em Hans Kelsen. Disponível em: <http://sisnet.aduaneiras. com.
br/lex/doutrinas/arquivos/031007.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2009. GOVERNMENT approves motions to limit Supreme 
Court’s power. [S.l.], 09 jul. 2008. Disponível em: <http://www.ynetnews.com/articles/ 0,7340,L-3593071,00.html>. 
Acesso em: 15 de set. de 2008.

111 “Esta é uma decisão sem precedentes (exceto pela lei similar do Canadá, mais branda), nenhuma democracia avançada 
adotou tal dispositivo. O relacionamento entre os segmentos do governo no Estado de Israel devem ser equilibrados, 
porém o meio apropriado para se alcançar tal desiderato é através de um processo legislativo de convocação de 
uma Constituição, como está sendo realizado pelo Knesset”. ARYE. Carmon. The Government’s decision to 
limit the powers or the Supreme Courts. Disponível em: <http://www.idi. org.il/sites/english/BreakingTheNews/
Pages/TheLimitationofTheSupremeCourt.aspx>. Acesso em: 4 jun. 2009. CABINET approves motion to limit 
Supreme Court’s power. Israel NewsYnetenews, [S.l.], 9 jul. 2008. Disponível em: <http://www.ynetnews.com/
articles/0,7340,L-3593174,00.html>. Acesso em: 21 de jun. de 2009. 

112 DORNER, Dalia. Does Israel have a Constitution? Saint Louis University Law Journal, [S.l.], v. 43, nº 4, p. 
1334, Fall 1999. 
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Em que pese o judaísmo não ser a religião oficial de Israel, em sua maioria, os judeus são 
voluntária e eternamente cativos da religião que sempre os protegeu e fortaleceu contra as investidas 
exógenas de sua aniquilação étnica e cultural, reconhecendo nela elemento essencial para a manutenção 
de sua unidade, malgrado a discordância a respeito da importância desse valor pelos diversos segmentos 
políticos atuantes na Declaração de Independência.

Por ocasião do estabelecimento das instituições políticas necessárias à existência de um Estado 
moderno e democrático, Israel homenageou o seu pilar religioso, submetendo a proposta política 
de seus fundadores às imposições dos rabinos e seus partidos no tocante ao status quo. Acordos de 
cordialidade política foram assinados entre os líderes em prol da garantia da expressão legal do Estado.

Não obstante os estatutos da ONu e os conteúdos dos primeiros dispositivos legais, em especial 
da Resolução Hariri, o Poder Constituinte foi estilizado de forma inusitada e declinou de elaborar na 
sua primeira legislatura o diploma máximo da democracia: a Constituição. Foram criados mecanismos 
de produção legislativa, em que as Leis Básicas, de natureza especial, são configuradas de modo a se 
constituir como membros do futuro corpo constitucional, uno e indivisível. 

À falta de regras bem definidas sobre a questão da constitucionalidade das leis promulgadas, 
dos atos administrativos e jurídicos manejados pelos poderes, instalou-se uma preocupação geral que 
contaminou não só as instituições públicas e privadas, como também os Poderes do Estado. De início, 
em função do sistema parlamentarista, sobressaiu-se a supremacia do Legislativo, intimamente associado 
ao Executivo. As discussões mais relevantes sempre envolveram os direitos das minorias abrangidos 
pelos direitos fundamentais de todos os cidadãos israelenses. Aí, então, há percepção do contato com 
o Judiciário, que, desarmado de instrumentos de controle de constitucionalidade, viu-se compelido 
ao ativismo jurídico, potencializado a partir de 1992, de direito, e 1995, na prática jurisprudencial, a 
conferir um status hierárquico à legislação pátria. Inicialmente como um apêndice, mas paulatinamente 
revelando-se sempre atuante, necessário e respeitado, transita com vigor, no fortalecimento desse processo, 
a Procuradoria Geral: instituição cuja existência é absolutamente indispensável no regime democrático.

A par disso, manifestações contrárias e favoráveis, próximas ou distantes, e permanentes, 
como o componente religioso da sociedade, eclodiram em diversos momentos da vida do país, todas 
focando o problema constitucional, caracterizando assim uma luta ideológica. O Knesset, entidades 
privadas, acadêmicos, especialistas políticos, representantes de grupos étnicos e minoritários, aliados 
à participação popular, ainda que restrita, todos emprestaram seus esforços e contribuição ao processo 
de tentativa de fazer nascer uma acalentada Constituição. Ocorre que “sem a internalização de valores 
pela sociedade, uma constituição não se basta a si mesma”113. 

113 Em agosto de 2007, das cento e vinte cadeiras do Parlamento  unicameral israelense (o Knesset), oito eram ocupadas 
por cidadãos árabes. Atualmente (2009), são treze parlamentares: Ibraim Sarsur, Taleb Hasana, massud Ganaim e 
Achem Tibi, do Partido BALAD, Afu Agbaria, Hana Sueid e muchamed Barake, no Partido Comunista, Said Nafa, 
Gamal Zahalka e Hanin Zuabi, na Frente Democrática Nacionalista. Nos partidos sionistas: magli Haaba, no Kadima, 
Iob Kara (druso), no Likud e Ahmed Amaar (druso), no “Israel é nossa Casa”.  No Poder Executivo, um árabe,  
ex-Embaixador na Finlândia, é o vice-prefeito de Tel-Aviv. Majalli Whbee, Vice-Ministro das Relações Exteriores, 
é um druso israelense. Nomeado ministro sem pasta, Salah Tarif, druso, foi integrante do gabinete original do 
Primeiro-ministro Ariel Sharon. No Poder Judiciário é integrante da Suprema Corte, desde 2004, o Justice (ministro) 
Salim Jubran, árabe-cristão. 
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A partir de experiência doutrinária estrangeira, incorporada pelo Estado Israelense, o Legislativo 
e o Judiciário acordaram limites de atuação no exercício do papel de “guardião da Constituição”, no 
tocante ao controle de constitucionalidade, sistema aperfeiçoado a partir da aprovação pelo Knesset 
de leis garantidoras de direitos humanos, consideradas “supralegais” pelo Judiciário.

Se for verdade que a cada avanço se contrapõe, dialeticamente, um retrocesso, era de se esperar 
que a parceria Legislativo-Judiciário seria abalada, tal qual ocorreu com a proposta de redução dos 
poderes do Judiciário, ainda não muito bem resolvida por uma das partes, apesar da solução encontrada 
de manutenção da plenitude anterior.

Os tempos modernos vêm debilitando velhas estruturas tidas como perpétuas, imutáveis, 
dogmáticas em alguns países, onde se busca quebrar paradigmas dos sistemas constitucionais por eles 
adotados em prol de uma ampliação de liberdades democráticas. Urge, pois, uma solução definitiva 
para o debate constitucional antecipando o seu desfecho sem data marcada.

O desafio é: como antecipá-lo, trazê-lo para agora, o momento presente, se não existe, de fato, 
um verdadeiro e amplo consenso entre as parcelas antagônicas da sociedade e também no universo 
privativo de cada uma delas, a respeito da oportunidade, necessidade e “utilidade” da aprovação de 
uma Constituição para Israel, como se fosse uma panaceia da democracia a beneficiar o Estado e o 
povo israelense? A profusão de idiossincrasias� dos componentes notáveis da sociedade israelense 
parece indicar que isso não é uma tarefa fácil de concluir. Como estabelecer um pacto social entre as 
divergentes correntes? Como criar uma solução doméstica para o problema, sem violar os objetivos 
colimados pelos arquitetos e fundadores do Estado? O que, de fato, quer a sociedade israelense? Essas 
perguntas, por enquanto, não têm respostas.

Liderada pelo Knesset, como expressão democrática do povo israelense, e pela Suprema 
Corte, garantidora da defesa dos direitos fundamentais passados, presentes e futuros, a busca de 
uma carta constitucional ideal, preferencialmente pluralista, com requerida habilidade do Executivo, 
provavelmente passará por um caminho de pacificação interna e de possibilidade de reconhecimento 
e exaltação externa, respeitados e preservados os valores tão caros a Eretz Yisrael.
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